
Kisgyermeknevelők segédkönyvei

Az  ajánlójegyzék  célja,  hogy  összegyűjtse  a  József  Attila  Megyei  és  Városi  Könyvtár
állományában  fellelhető,  az  anyanyelvi  nevelés,  mozgásnevelés,  alkotótevékenység  és  az
ének-zene témakörét érintő köteteket a 0-3 éves korosztályú csecsemőkkel, kisgyermekekkel
foglalkozó kisgyermeknevelők számára.

Az  egyes  kötetek  nem  mindegyike  kategorizálható  aszerint,  hogy  mozgással,
beszédfejlesztéssel, stb… foglakozik. Számos könyv általánosan több területet érint, beleértve
a szellemi fejlődést, a gondolkodás fejlesztését is. Előfordulhat, hogy-egy-egy cím nem vetíti
előre, hogy haszonnal forgatható-e az adott témában, tartalmát tekintve azonban mindahány
konkrét  ötletekkel,  játékokkal,  információkkal  bír  arra  nézve,  hogyan  segíthetjük  a
kisgyermek fejlődését.

Mindemellett ismert a tény, hogy az élőszó és a mesehallgatás is számos készség és képesség
fejlődésére van jótékony hatással, ezért helyet kaptak az ennek a korosztálynak íródott mesék,
ölbeli játékok, versek, mondókák, és a keménytáblás ismeretterjesztő könyvek is.

Az  ajánlójegyzékben  található  több  olyan  cím,  amely  több  kiadásban  is  megtalálható  a
könyvtárban.  Miután  minden  kékkel  szedett  kötetcím  egy  bizonyos  kiadáshoz  vezet  el  a
katalógusban, és előfordulhat,  hogy annak minden példánya kölcsönzés alatt  van, célszerű
volt a további kiadásokat is felvenni, hátha azok valamelyik példánya viszont éppen elérhető a
könyvtár polcain.

Az irodalomjegyzékbe olyan köteteket válogattam, amely vagy a központi könyvtárban, vagy
a központi könyvtár valamelyik városi fiókkönyvtárában megtalálható.

Népszerű szerzők mesekönyvei esetén, terjedelmi okok miatt nem vettem fel egyenként az
összes cím összes kiadását. Ezekben az esetekben a szerző nevéhez vezet el a link, ahol a
„keresés” mező „szerző” linkjére kattintva egy találati  halmazt kapunk a szerző műveivel.
Innen  a  korosztályt  érintő  bármelyik  címre  kattintva  elérhető  az  adott  mű  minden  adata,
beleértve a kölcsönözhetőség állapotát és a kötet lelőhelyét is.
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Hasonlóan jártam el sorozatok esetében: a sorozat címéhez vezet el a link, ahol a „keresés”
mező „A sorozat tagjai” linkjére kattintva egy találati  halmazt kapunk a sorozatba tartozó
dokumentumcímekkel. Innen a korosztályt érintő bármelyik címre kattintva elérhető az adott
mű minden adata, beleértve a kölcsönözhetőség állapotát és a kötet lelőhelyét is.
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Farkas Tünde - Fantáné Nagy Zsuzsanna: A te-bölcsid szakmai útkeresés. (2021) 

Gósy Mária:  Beszélgessünk a  kisbabával! -  javaslatok,  ötletek  szülőknek a  csecsemők és
kisgyermekek  beszédelőkészítéséhez,  beszédindításához  és  beszédfejlesztéséhez  újszülött
kortól kétéves korig. Nikol Kkt. (1998) 

Hasselmann,  Martina:  Hogy szebben beszéljek... -  hogyan segíthetik  a  szülők gyermekük
beszédfejlődését?. Egmont-Hungary Kiadó. (2001) 

Iványi Gergely: A kisgyermek anyanyelvi nevelése a családban. Hazafias Népfront. (1973) 

Nyéki Márta: Babajelbeszéd - hatékony kommunikáció már a beszéd előtt. Pannon-Literatúra.
(2014) 

Pap Józsefné:  Nagyikönyv -  mondókák,  versek a logopédus-családterapeuta  gondolataival.
Oktker Nodus Kiadó. (2008) 

Demeter Rózsa: Kisgyermekek játékos tornája. Sport. (1968) 

Demeter Rózsa: Kisgyermekek játékos tornája. Sport. (1976) 

Farmosi István: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó. (1999) 

Németh  Zsófia:  MocorGo -  hogyan  segítsük  gyermekünk  pszichomotoros  fejlődését
játékosan? Móra. (cop. 2021) 

Szabó Borbála:  Mozdulj rá! - mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. Logopédia K.
(2005) 

Várkői  Ferenc:  Tornázzunk  együtt -  Kisgyermekek,  kismamák  tornája.  Sportpropaganda
Vállalat. (1984) 

Csiri-biri torna-tár 1. Csimota. (2010) 

Csiri-biri torna-tár 2. Csimota. (2011) 

Első lépések a művészetek felé. Dialóg Campus. (cop. 2015) 

Játék és fejlesztés a művészetek eszközeivel. SZORT Bt. ([2004]) 

Gyöngy Kinga: Alkotásra hangoló - kreatív játékok kicsiknek. Dóm K. (cop. 2017) 

Kárpáti  Andrea:  Firkák, formák, figurák - a vizuális  nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a
serdülőkorig. Dialóg Campus Kiadó. (2001) 

Szávai Géza: Láss csodát! - a rajzban gondolkodó gyermek. Pont. (cop. 2010) 

Mi ez a gyönyörű (Kodály) - zenehallgatóvá nevelés. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. (2011) 
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Mandel Róbert: Hangszerbarkácsoló. Zeneműkiadó Vállalat. (1980) 

Énekeljünk,  játsszunk  együtt! -  mondókák,  gyermekjátékok,  gyermekdalok  gyűjteménye.
Szegedi Egyetemi Kiadó. (2008-2009) 

Forrai Katalin: Ének a bölcsődében. EMB. (cop. 1991) 

Forrai Katalin: Ének a bölcsődében. Móra. (cop. 2016) 

Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása. Medicina Könyvkiadó. (1972) 

Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. APC-Stúdió. (2010) 

Ügyesedő porontyok - [fejlesztő és szórakoztató játékötletek 0-5 éves korig]. Tudatos Lépés
Kft. ([2010]) 

Berényi Marianne: Fejlődésneurológia - az öntudat, a kommunikáció és a mozgás kialakulása.
Medicina. (2012) 

Cave, Simone:  Az okos baba - 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez.
Partvonal. (2018, cop. 2011) 

Cave, Simone:  Az okos baba - 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez.
Partvonal. (cop. 2011) 

Chaves, Yolanda: 365 fejlesztő játék 3 éves korig. Napra-forgó. ([2019]) 

Chomet, Julian: Az okos gyerek - 100 kreatív játékötlet ötéves korig. Partvonal. (2015) 

Clouder, Christopher:  Kreatív játékok 2-4 éves gyermekeknek - gyermekjátékok a Waldorf-
módszer alapján. Gabo Kiadó. (cop. 2008) 

Clouder,  Christopher:  Kreatív  játékok  kisgyermekeknek -  gyermekjátékok  a  Waldorf-
pedagógia módszere alapján 3 hónapos kortól 2 éves korig. Gabo Kiadó. (cop. 2008) 

Cooper, Carol:  A baba fejlődése - lépésről lépésre - tudnivalók és hasznos tanácsok az első
három évre. Gabo Könyvk. (cop. 2006) 

Deacon, Caroline: Kisbabák készségfejlesztése. Hajja & Fiai Kiadó. (cop. 2015) 

Deákné B. Katalin:  Legkisebbek játékai - [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok]. Deák.
([2007]) 

Deákné B. Katalin:  Mutass rá, melyik! - képek és kérdések a 2-4 évesek gondolkodásának
ösztönzéséhez. Tudatos Lépés Kft. ([2016]) 

Einon, Dorothy: Kreatív játékok - [130 képességfejlesztő ötlet 2-től 6 éves korig]. Alexandra
Kiadó. (2004) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b266668
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b210090
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Halsey, Claire: Babafejlesztés - játékos gyakorlatok. Sanoma. (2013) 

Herrmann, Éve: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól - a gyermek támogatása
az első felfedezések időszakában. Móra. (cop. 2018) 

Kemp, Jane: Agytorna - kettőtől ötéves gyermekek számára. Alexandra Kiadó. (2004) 

Knecht-Boyer, Anne: Babamóka. Hajja & Fiai Kiadó. (cop. 2007) 

Kulcsár Mihályné: Kisgyermek nevelés, korai fejlesztés - [komplex mozgásterápia]. ([2021]) 

Kurucz  Rózsa:  Montessori-pedagógia -  szöveggyűjtemény  pedagógusoknak  és
pedagógusjelölteknek. NODUS Kiadó. (1995) 

Kurucz  Rózsa:  Montessori-pedagógia -  szöveggyűjtemény  pedagógusoknak,
pedagógusjelölteknek. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. (1992) 

Lénárt Krisztina: Kincsesládám játékai - fejlesztő ötletek, játékok és versek 2-5 éves gyerekek
számára. Flaccus. (2009) 

Lénárt Krisztina: Kincsesládám játékai - fejlesztő ötletek, játékok és versek 2-5 éves gyerekek
számára. Flaccus. (2017) 

Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Cartaphilus Könyvkiadó. (1995) 

Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Herder Kiadó. (1995) 

Piroddi,  Chiara:  Montessori  műhelye -  gyakorlati  útmutató  a  Montessori-módszerhez.
Geopen. (2019) 

Piroddi, Chiara: Montessori műhelye - gyermekünk érzelmi nevelése. Geopen. (2021) 

Pitamic,  Maja:  Tanítsd  meg,  hogyan  csináljam! -  Montessori  szemléletű  gyakorlatok
szülőknek és gyerekeknek. Tudatos Lépés Kft. ([2011]). 

Pitamic,  Maja:  Tanítsd  meg,  hogyan játsszak! -  Montessori-féle  játékok  és  foglalkozások
kisgyermekeknek. Tudatos Lépés Kft. ([2010]) 

Place, Marie-Hélene:  60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak - bababarát környezet,
készségfejlesztés, önállóságra nevelés. Móra. (cop. 2018) 

Place, Marie-Hélene:  60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak - bababarát környezet,
készségfejlesztés, önállóságra nevelés. Móra. (2019, cop. 2018) 

Seldin, Tim: Hogyan nevelj boldog gyereket - a Montessori-módszer. Kolibri. (2017) 

Seldin, Tim: Hogyan nevelj boldog gyereket - a Montessori-módszer. Kolibri. (2020) 
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Sonna, Linda: A totyogók mindentudó nagykönyve - praktikus tanácsok a hiszti kezelésétől a
bilire szoktatásig, hogy a totyogó és családja könnyedén tvészeljék a fejlődés éveit. Alexandra
Kiadó. (2004) 

Steel, Susannah: Játékos babafejlesztés - 365 ötlet az első 12 hónapban. Central Kv. ([2016]) 

Steel, Susannah: Játékos babafejlesztés - 365 ötlet az első 12 hónapban. Central Kv. (2019) 

Stern,  André:  Játssz,  hogy érezz,  hogy tanulj,  hogy élj!.  Lelkesedés,  Tanulás,  Szabadság.
([2016]) 

Thompson, June: A kisgyermek gondozása. Hajja & Fiai Kiadó. (cop. 2005) 

Young, Caroline:  Csecsemők és tipegők játékos nevelése - több mint 100 tevékenységgel.
Mérték K. (2008) 

Egyéni  fejlesztési  tervek gyűjteménye.  Eötvös  Loránd Tudományegyetem.  Bárczi  Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. (2001) 

Borbély  Sjoukje:  Szülők  könyve -  értelmileg  sérült  kisgyermekek  nevelése.  Medicina
Könyvkiadó. (1998) 

Borbély  Sjoukje:  Szülők  könyve -  értelmileg  sérült  kisgyermekek  nevelése.  Medicina
Könyvkiadó. (2000) 

Hannah, Liz: Te is tudod! - hogyan foglalkozzunk autizmussal élő kisgyermekekkel? AOSZ.
(cop. 2010) 

Mesék 

Mesék 2 éveseknek. Tündér Kvk. ([2017]) 

Pont, pont, vesszőcske - [legkisebbek magyar népmeséi]. Kolibri. (2019) 

Agócs Írisz: Mia nem álmos. Pagony. (cop. 2019) 

Agostini, Sara: Gömbi nem akar lefeküdni. Egmont-Hungary. (2012) 

Agostini, Sara: Gömbi nem fél. Egmont-Hungary. (2012) 

Ambrus Izabella: Fundi óvodába megy. Tinta Kvk. (cop. 2016) 

Bartos Erika: Anna és Peti-, Anna, Peti és Gergő-, Bogyó és Babóca-mesék 

Beck Andrea: Misu és Cili kockás könyve - piros-kék. Beck & Partners M. Kft. (2016) 

Beck Andrea: Misu és Cili kockás könyve - sárga-szürke. Beck & Partners M. Kft. (2017) 
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Berg Judit: Maszat-mesék 

Berg Judit: Sári-mesék 

Berner, Rotraut Susanne: Misu-mesék 

Bíró Szabolcs: A sárkány, aki nem akart aludni. Manó Kv. (2017) 

Donaldson, Julia: A korosztálynak szóló történtei 

Driscoll, Laura: Ennyire szeretlek!. Manó Kv. (2021) 

Forssén Ehrlin,  Carl-Johan:  Szép álmokat,  Ella! -  egy nem mindennapi  mesekönyvsorozat
második része. Kolibri. (2016) 

Gyöngyösi Katalin: Bölcsődés vagyok!. Ringató. (2020) 

Gyöngyösi Katalin: Vár a bölcsőde!. Ringató. (2020) 

Harcos Bálint: Szofi a vidámparkban. Pagony. ([2017]) 

Harcos Bálint: Szofi átváltozik. Pagony. ([2018]) 

Harcos Bálint: Szofi és a Mikulás. Pagony. ([2016]) 

Harcos Bálint: Szofi lufija. Pagony. ([2017]) 

Harcos Bálint: A Tigris és a Motyó. Pozsonyi Pagony. (cop. 2015) 

Horse, Harry: Kisnyuszi-mesék 

Kőszeghy Csilla: Bumburi a városban. Pozsonyi Pagony. (cop. 2010) 

Kőszeghy Csilla: Bumburi és a papagáj. Pozsonyi Pagony. (cop. 2012) 

Kőszeghy Csilla: Bumburi és a születésnap. Pozsonyi Pagony. (cop. 2014) 

Kőszeghy Csilla: Bumburi nyaral. Pozsonyi Pagony. (cop. 2011) 

Künzler-Behncke, Rosemarie: Aludj jól, álmodj szépeket!. Studium Plusz. (2020) 

Langreuter, Jutta: Kismackó-mesék 

Marék Veronika: Boribon- és Kippkopp-mesék 

Meredith, Samantha: Kukucs, itt a barátom - húzd, told, forgasd. Kolibri. (2020) 

Mühle, Jörg: Kisnyuszi-mesék 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259776
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f132420
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f325613
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f325613


Radnóti Blanka: Borisz-mesék 

Ross, Tony: Nem akarok lefeküdni! Pozsonyi Pagony Kft. (cop. 2006) 

Scheffler, Axel: Pipp és Polli-mesék 

Schneider, Liane: A Bori-mesék korosztálynak szóló történetei 

Stewart,  Amber:  Hová  lett  a  szundikendőm? -  [nyuszmusz  megtanul  egyedül  elaludni].
Babilon. (cop. 2019) 

Stewart, Amber: Szép álmokat, kicsi bocs! Officina Junior. (cop. 2010) 

Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi-mesék 

Tielmann, Christian: A Berci-mesék korosztálynak szóló történetei 

Vadadi Adrienn: A kisebbeknek szóló történetek 

Walters, Catherine: Alfi-mesék 

Weller, Ana: Nyuszi húsvétja. Scolar. (cop. 2020) 

Weninger, Brigitte: Pauli-mesék 

Weninger, Brigitte: Pauli, rosszcsont Pauli! Naphegy Könyvkiadó Kft. (2007) 

Ölbeli játékok, versek, mondókák 

Altató - versek, mondókák, dalok. Holnap Kiadó. (cop. 2006) 

Boci, boci tarka - mondókák kicsiknek. ([2014]) 

Ciróka-maróka - kicsik első daloskönyve. Nagykönyv Kiadó. (2007) 

Ciróka-maróka - mondókák, versek, játékok kicsiknek. Társ K. (cop. 2009) 

Egyedem, begyedem, tengertánc - mondókák kicsiknek. Társ Kiadó. (2006) 

Énekeljünk - daloskönyv gyerekeknek. CAHS Könyvkiadó. ([2008]) 

Értelmes mondókák - 0-1 éves gyermekeknek. Tudatos Lépés Kft. ([2012]) 

Értelmes mondókák - 1-2 éves gyermekeknek. Tudatos Lépés Kft. ([2012]) 

Értelmes mondókák - 2-3 éves gyermekeknek. Tudatos Lépés Kft. ([2012]) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b212752
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b212747
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b212741
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b187936
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b178368
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b192192
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b183707
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b246810
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b175553
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b181506
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f341367
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b279742
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f138417.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f512425
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b267562
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f217448.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b205378
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b276438
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f453835
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f303371
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b176165
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f510032


Esik eső, süt a nap - mondókák, versek apróságoknak. Gulliver. (cop. 2015) 

Ez elment vadászni... - népi mondókák, népdalok, népmesék. Puedlo Kiadó. (2000) 

Gólya, gólya, gilice - válogatás a legszebb magyar gyermekdalokból. Pro-Book Könyvkiadó.
(2008) 

Gyermek mondókák. Fonó 33 Bt. ([1999]) 

Friss tinta! - mai gyerekversek. Csimota. (cop. 2010) 

Gyermek mondókák. Pallas Antikvárium. ([2003]) 

Hóc, hóc, katona - bölcsődések verseskönyve. Móra. (2010, cop. 1977) 

Hóc, hóc, katona - bölcsődések verseskönyve. Móra. (cop. 2014) 

Hóc, hóc, katona - Bölcsődések verseskönyve. Móra Könyvkiadó. (1977) 

Hóc, hóc, katona - bölcsődések verseskönyve. Móra Könyvkiadó. (1986) 

Hóc, hóc, katona - bölcsődések verseskönyve. Móra Könyvkiadó. (2012) 

Itt vagyok, ragyogok! - népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek. Kolibri. ([2012]) 

Itt vagyok, ragyogok! - népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek. Kolibri. (2014) 

Jöjj ki, napocska! - ringató bölcsődéseknek. Kolibri. (2018) 

Katicabogárka - mondókák apróságoknak. Gulliver. (cop. 2010) 

Kicsi vagyok én - mondókák, versek. Holnap. (cop. 2011) 

Egy kismadár kettőt lép - számoló, kiszámoló, hintáztató népi mondókák. Naphegy K. (cop.
2019) 

Kisnyulacska - mondókák, versek apróságoknak. Gulliver. (cop. 2016) 

Mackó, mackó gyere ki! - mondókák kicsiknek. ([2014]) 

Mondókák - kicsi kocsi, három csacsi. Nagykönyv K. ([2011]) 

Tánci, baba, tánci! - mondókák apróságoknak. Gulliver. (cop. 2015) 

Téli mondókák. Totem Kiadó. (1995) 

Toppantós - legkisebbek mondókás- és verseskönyve. Cerkabella Kvk. (2016) 

Toppantós - legkisebbek mondókás- és verseskönyve. Cerkabella Kvk. (2019) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b277777
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b256092
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b147672
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b249651
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b205051
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b246811
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b252436
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b278191
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b124343.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b197865
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b270946
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259277
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b236559
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b211291
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b4379
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b37638
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b258553
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b232587
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b230092
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b197155
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b130354
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b187714
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b122029
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b241186


Zsipp-zsupp - gyermekdalok kicsiknek. Kertek 2000 Kiadó. (1998) 

Balogh Márta: Lili - röpke lepke röptetője - babáknak, óvodásoknak, kisiskolásoknak. (2011) 

Eszes Hajnal: Kiskarácsony. Manó Kv. (2013) 

Forrai Katalin: Eszterlánc - dalok és játékok kicsinyeknek. Papirusz Book Kiadó. ([2000]) 

Gál  Éva:  Neked  nyílik  a  világ... -  mondókák  és  versikék  piciknek  és  kicsiknek.  LPI
Produkciós Iroda Kft. (cop. 2007) 

Godina Mónika: Lóg a lába, lóga - mondókák és ölbeli játékok kicsiknek. Artemisz. ([2009]) 

Gryllus Vilmos: Félperces mondókák. Teknős Kv. (2019) 

Gryllus Vilmos: Félperces mondókák. Teknős Kv. (2021) 

Kovalovszki Zoltán: Makaramuki mondókás könyve - Buksi maci, altass el. (2017) 

Kőszeghy Csilla: Kedvenc mondókáim. Móra. (cop. 2019) 

Kraszkó Hajnalka: Vidám mondogatók. (2006) 

Lackfi János: Élni hogy kell? - Kisjuli-versek. Pagony. (cop. 2016) 

Lackfi János: Kerekítő százérintő. Móra. (2021, cop. 2013) 

Lackfi János: Százérintő - ölbeli játékok és mondókák. Móra Könyvkiadó. (2013) 

Lackfi János: Ugrálóház - versek, mondókák kicsiknek. Egmont-Hungary. (2010) 

Lovasné Kozma Anikó: Eszik, iszik, játszik, alszik - mondókás füzet. (2020) 

Mentovics Éva: Gólya, gólya, gilice - beszédfejlesztő mondókák, versikék, nyelvtörők. Tóth
Könyvkereskedés és Kiadó Kft. ([2008]) 

Nyulász Péter: A baba bab-versek, Zsubatta - beszédfejlesztő mondókák 

Péter Erika: Boldogságbolt. AB-ART. (2014) 

Pósa Lajos: Mondókák, készségfejlesztő versikék. Táltoskönyvek Kiadó. ([2008]) 

Radvány Zsuzsa: Boci-boci tarka - mondókák. Santos Kiadó. ([1999]) 

Radvány  Zsuzsa:  Mackó,  mackó  ugorjál! -  mondókák,  énekek  kicsiknek.  Santos  Kiadó.
([2003]) 

Senner, Katja:  Amikor a kisgyerekek elfáradnak - a baba első jóéjt-mondókái. Scolar. (cop.
2020) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b224465.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b160079
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b98302
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b185755
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b235407
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f299114.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b186620
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b287135
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b195104
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b214885
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b287368
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b256874
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b188271
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b275418
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b264653
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b288696
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b289414
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b192249
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b182659
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b105235
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b216348
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b204333
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b90582


Szegedi Katalin: Este van már, nyolc óra. Kolibri. (cop. 2018) 

Szegedi Katalin: Hull a szilva a fáról. Kolibri. (cop. 2018) 

Szepesi Szűcs Barbara: Én elmentem a vásárba. Kolibri. (cop. 2016) 

Tóth Marianna: Verselő évszakok. Garbo Kv. (2020) 

Varró Dániel:Korszerű mondókái 

Gágyor József: Édes kincsem, kis virágom - édesanyák könyve. Lilium Aurum Könyvkiadó.
(2006) 

Gállné Gróh Ilona: Kacagtató. Kolibri. (2018) 

Gállné Gróh Ilona: Kacagtató - [ringató]. Kolibri. (2012) 

Sándor Ildikó: Tücsökringató - ölbeli játékok. Hagyományok Háza. (2005) 

Gállné Gróh Ilona: Ringató-könyvek 

Jakabosné Kovács Judit: Kerekítő-könyvek 

Keménytáblás és ismeretterjesztő könyvek a legkisebbeknek 

Az állatok. Alexandra. (2016) 

Az állatok - 24-36 hónapos korig. Alexandra. (2010) 

Állatok - kontrasztok. Manó Kv. (2022) 

A formák. Alexandra. (2006) 

Kalandra fel! - állatok. Kolibri. (2019) 

Keress, találj, mesélj! - legkedvesebb böngészőképeim. Scolar Kiadó. (cop. 2019) 

Agócs Írisz: Kicsi, nagy. Pozsonyi Pagony. (cop. 2012) 

Bliesener, Klaus: Első kukucs-könyvem - színek. Scolar. (cop. 2020) 

Braun, Sebastien: Jó éjszakát, kisnyuszi. Scolar. (cop. 2020) 

Braun, Sebastien: Mérges vagy, kismókus?. Scolar Kiadó. (cop. 2020) 

Byatt, Jo: Kukucs, itt a vonat - húzd, told, forgasd. Kolibri. (2020) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b282885
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b281816
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b224300.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b289588
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b210918
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b279134
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b279133
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b292114
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b293880
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b197845
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b283000
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f467777
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f434740
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b175346
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b234331
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b272724
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b177698
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f981.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b253901.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b255559
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b271927
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b271347.2


Cuno, Sabine: Keress, találj, mesélj! - vidám húsvét. Santos. (cop. 2014) 

Dániel András: Fityirc és a felhő - formák. Pagony. (cop. 2020) 

Davies, Benji: Kismackó az állatfarmon. Tea. (cop. 2018) 

Demidova, Olga: Nézd meg milyen egy farm. Central Médiacsoport. (cop. 2015) 

Dimitri, Simona: Nézd meg, milyen egy kert! Central Kv. (cop. 2015) 

Droop, Constanza: Az éjszaka. Scolar. (cop. 2011) 

Eaton, Kait: Te vagy az anyukám?-történetek 

Ebert, Anne: Keress, találj, mesélj! - erdei nagy böngésző. Scolar. (cop. 2020) 

Erne, Andrea: Formák és ellentétek. Scolar. (2020, cop. 2010) 

Erne, Andrea: Formák és ellentétek. Scolar. (cop. 2011) 

Erne, Andrea: Formák és ellentétek. Scolar. (cop. 2016) 

Flad, Antje: Első kukucs-könyvem - húsvéti mulatság. Scolar. (2021, cop. 2019) 

George, Patrick: Szabadíts ki! Geopen. (2016) 

Gernhäuser, Susanne: Keress, találj, mesélj!, böngészők 

Gruber, Denitza: Mini keress, találj, mesélj! - állatok. Scolar Kiadó. (cop. 2020) 

Harcos Bálint: Bumburi és a tanya állatai. Pozsonyi Pagony. (cop. 2015) 

Harcos Bálint: A csupaszín oroszlán. Pozsonyi Pagony. (cop. 2015) 

Illés Andrea: A baba első szavai. Scolar. (2019) 

Jelenkovich, Barbara: Keress, találj, mesélj!, böngészők 

Kun Fruzsina: Formák. Kolibri. (2012) 

Oliver, Stephen: Formák - [képeskönyv kicsiknek]. Park Könyvkiadó. (1991) 

Oliver, Stephen: Formák - [képeskönyv kicsiknek]. Park Könyvkiadó. (cop. 2005) 

Oliver, Stephen: Otthon. Park. (cop. 2005) 

Rübel, Doris: Otthon. Scolar. (cop. 2013) 

Seidel, Stefan: Keress, találj, mesélj! - Építkezéses nagy böngésző. Scolar. (cop. 2021) 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b289192
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b214356
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b228436
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b292041
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b206033
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b210694
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=184951.4
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b287294
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b249122
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b245335
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b281817
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f467177
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259299
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b285647
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b250569
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b205606
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b289248.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b224664.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=f574092.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b205256
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b246216
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b244667
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b286556
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b224467.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b235037


Seidel, Stefan: Keress, találj, mesélj! - mentőjárművek. Scolar Kiadó. (2020, cop. 2018) 

Senner,  Katja:  Tanulj  szavakat,  mesélj  történeteket -  bölcsis  és ovis szótár.  Scolar  Kiadó.
(cop. 2020) 

Sorte, Marta: Láss, tapints, érezz! - állatok. Móra. (cop. 2021) 

Suess, Anne: Boldog karácsonyt! - keress, találj, mesélj! Scolar. (2019) 

Suess, Anne: Boldog karácsonyt! - keress, találj, mesélj! Scolar. (cop. 2017) 

Szesny, Susanne: Milyen könnyű bilibe pisilni! - kinyitható ablakokkal. Scolar. (cop. 2020) 

Verdick, Elizabeth: Ovi-idő. Almafa-Kiadó. (2019) 

Walentowitz, Steffen: Keress, találj, mesélj! - erdei állatok. Scolar. (cop. 2022) 

Weller, Ursula: Keress, találj, mesélj! - állatos nagy böngésző. Scolar Kiadó. (cop. 2020) 

Weller,  Ursula:  Keress, találj,  mesélj! - éjjel-nappali  nagy böngésző. Scolar Kiadó. (2020,
cop. 2019) 

Sorozatok 

A Scolar mini 2-4 éves korosztály számára íródott kötetei 

Montessori babáknak 

Montessori: megismerem a világot 
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=d712201
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=d712214
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=d442607
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b284756
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b282987
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b293352
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b281302
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b279732
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b264070
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b277865
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b292017
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b283325
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b284930

