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Malované čtení: nejznámější přísloví /
Marie Tetourová ; ilustroval Antonín Šplíchal.
Praha : Fragment, 2015. – 1. vyd. – 47 s.
ISBN 978-80-253-2452-3
Čtení může být zábava a legrace. Začínající
čtenáři si mohou procvičovat čtení a ti, kteří
písmenka ještě neznají, mohou „číst“ pomocí
obrázků. Známá přísloví jsou vyprávěna tak, aby
jim porozuměly i malé děti. Příběhy malé čtenáře
nejen pobaví, ale i poučí.

Co se zdá medvědům / Jiří Kahoun
Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 112 s.
ISBN 978-80-242-4864-6
Pod Placatou skálou v dřevěné chaloupce bydlí
medvědí máma, medvědí táta a dva medvědí kluci –
Pupík a Bříško. V téhle huňaté rodině se dějí samé
dobré věci, a tak se i kapitoly jmenují po
jednotlivých dobrotách, ať už je to dobrota oříšková,
malinová, brusinková či dokonce zlatě sluníčková.
Malí medvídci všechny tyhle věci sbírají a přitom zažívají spousty nečekaných
dobrodružství stejně jako lidské děti. Knížka je určena čtenářům od šesti let.

Metodika – první čtení / Nina Rutová.
Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vyd. – 24 s.
Ke knize Ivony Březinové: Danda má hlad
Nina Rutová má dlouholeté
zkušeností s vedením žáků
i jejich učitelů. Od roku 1999
vede dílny “Čtením a psaním
ke kritickému myšlení”.
Metodiku čtení s mnoha
otázkami vyzkoušela se
čtenáři i nečtenáři na jedné
soukromé pražské škole.
Knížka Ivony Březinové Danda má hlad je přímo šitá na míru začínajícím
čtenářům – obsahuje jednoduché, krátké věty jako ze slabikáře, které nicméně
neubírají příběhu na čtivosti a vtipnosti.

Madlenka a brejličky / Lenka Zemanová ;
ilustrovala Michaela Bergmannová.
Praha : Portál, 2015. – 1. vyd. – 52 s.
ISBN 978-80-262-0600-2
a brejličky" jsou příběhem o tom, jak
brýle změní pohled malého člověka na svět kolem
něj. Malá Madlenka jednoho dne zjistí, že nevidí
dobře to, co se kolem ní děje. Na konci cesty,
která vedle přes návštěvu očního lékaře až do
prodejny s brýlemi, je pro ni svět náhle mnohem jasnější a bohatší. Kniha je
určena především malým dětem s brýlemi, ale také ostatním, kteří se rádi dívají
kolem sebe.
"Madlenka

Hvězdy pražské ZOO / Emma Pecháčková ;
Jiří Dědeček ; ilustrovala Alžběta Zemanová.
Praha, Litomyšl : Paseka, 2015. – 1. vyd. – 176 s.
ISBN 978-80-7432-583-0
Jak je neznáte, co jste o nich nevěděli a co jinde
nenajdete – v hravé knížce pro celou rodinu se
vám představí tři desítky zvířat z pražské zoo.
Přestože se narodila v zajetí a volnou přírodu
nepoznala, přesvědčíte se, že jsou to všechno
výrazné osobnosti. Oblíbený lachtan Meloun, milá gorila Bikira, mlsný medojed
Čert. Dozvíte se, jakou mají povahu, jak se chovají k sobě navzájem i jak se o ně
jejich chovatelé starají. Originální knížka plná fotografií, ilustrací Alžběty
Zemanové, bláznivých básniček Jiřího Dědečka a kvízů vychází ve spolupráci se
Zoo Praha.

