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Velünk gyerekjáték a tanulás!



Velünk gyerekjáték a tanulás!
A Móra Kiadó 70 éve a minőségi 

Móra EDU
brandet, amely a szórakoztató képességfejlesztést tűzte zászlajára, 

és játékon alapuló kiadványokat kínál.

Kinek - mit - miért
kínál a Móra EDU?

• PEDAGÓGUSOKNAK az oktatás legjobb hagyományait őrző, ugyanakkor innovatív, 
korszerű módszereket követő, kompetencia-központú kiadványokat kínálunk, melyek segítenek:

- gyakorlásban, kiegészítő foglalkoztatásban, 
 differenciálásban, motiválásban.

• SZÜLŐKNEK gyermekeik otthoni, játékos felkészítését segítő, élményalapon működő 
kiadványokat javaslunk.
• GYEREKEKNEK szórakoztató kiadványokat biztosítunk, melyek segítségével játszva 
sajátíthatják el a szükséges ismereteket. 

AMIT PEDAGÓGUSKÉNT MÉG AZ OLDALUNKON INGYENESEN ELÉRHET: 

TEMATIKUS KÖNYVAJÁNLÓK.

Velünk gyerekjáték a tanulás!
A Móra Kiadó már több mint 70 éve a minőségi 

gyermekirodalom és ismeretterjesztés megbízható forrása. Mindig is küldetésünknek 
tekintettük az oktató-nevelő munkát. Elismert edukációs szakemberekkel kiegészült 

csapatunk elindította a Móra EDU brandet, amely a szórakoztató képességfejlesztést 
tűzte zászlajára, és játékon alapuló kiadványokat kínál.

Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu,
és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!



Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

Iskola-előkészítő kiadványaink
Forgács Zsóka: Irány a suli
32 oldal, 1499 Ft
A füzetben található 
gyakorlófeladatok kiválóan 
alkalmasak az iskolaére� -
séghez szükséges kompe-
tenciák fejlesztéséhez, 
a nehezebb feladatok 
gyakorlásához.

Mesék örökmozgóknak
Örökmozgó, mesehallgatásra és játékra fel! Ha nehezedre 
esik egy helyben maradni, ha te is örökmozgó vagy, 
akkor ezek a mesék éppen neked szólnak! A mulatságos 
történetek alatt ugrálhatsz, tapsolhatsz, szaladgálhatsz, 
sőt, még kiabálhatsz is, de csak akkor, amikor 
elhangzanak a feladatokra buzdító szavak. Keltsd életre 
a kedves, szórakoztató történeteket!

A pösze nyuszi  56 oldal, 2499 Ft
A beszélő kiskutya 56 oldal, 2499 Ft
Az ügyetlen bohóc  56 oldal, 2499 Ft
A száguldó hóember 56 oldal, 2499 Ft

Forgács Zsóka: Oviból a suliba 
– Gondolatok az iskolaérett-
ségről és az iskolaválasztásról
160 oldal, 2699 Ft
Az oviból a suliba töténő,  
reményekkel és félelmekkel 
teli időszakot szeretnénk a 
könyvvel egyszerűbbé, átlát-
hatóbbá tenni.

Pálfi -Varga Krisztina: 
Rajzoló szó
68 oldal, 1999 Ft
Ez az összeállítás szinte 
vezeti a rajzoló kezét, 
mivel a vers lendülete, 
ritmikája, leírása és a 
részletesebb ábrasorozat 
rendelkezésre áll, több 
szakaszban nyomon 
követhető.   

Mondjad még! – Irodalmi 
szöveggyűjtemény és 
családi olvasókönyv
96 oldal, 3699 Ft 
A 3–4 éves, kiscsoportos 
óvodások számára össze-
állíto�  szöveggyűjtemény 
az élet dolgairól: a közös 
játékokról, fantáziavilágról, 

az emberekhez, az állatokhoz, a természet-
hez és a tárgyakhoz fűződő viszonyainkról, 
ünnepekről és hétköznapokról. 

Tamás Eszter: Vigyázz, kész, 
suli! – Számképek és 
mennyiségek
60 oldal, 1499 Ft
A számlálás pontosságát 
fejlesztő feladatok melle�  
a kézképek felismerését, 
elmélyítését, valamint 
a számképek elsajátítását 

segítő feladatok lehetőséget adnak a sikeres 
iskolakezdéshez.

Tamás Eszter: Vigyázz, kész, 
suli! – Tér-irány gyakorlatok 
44 oldal, 1499 Ft
A feladatgyűjtemény 
elsősorban nagycsoportos 
óvodásoknak készült, va la-
mint olyan kisiskolás oknak, 
akiknek nehezebben megy 
az időbeni, térbeni tájéko-

zódás, így szükségük van a tér-irány fejlesz-
tésére.



További információk a sorozatról: https://mora.hu/hir/mto

Nógrádi Gábor: Segítség, 
értem a kutyámat!
56 oldal, 1699 Ft 
Illusztrátor: Nagy Norbert
Lizivel megtörténik a 
lehetetlen: érteni kezdi 
a kutyák ugatását. Vajon 
mit tesz a lány, mikor a 
környékbeli ebek betörők 
érkezésére � gyelmeztetik? A felnő� ek hinni 
fognak neki? Vagy egyedül is képes lesz 
megállítani a bűnözőket?

Kertész Edina: A repülő teknős
48 oldal, 1699 Ft 
Illusztrátor: Szabó Imola Julianna
Peti, a kis nyomozó a 
Százéves lakóparkba költözik 
szüleivel. Mikor elindul felfe-
dezni a környéket, rögtön egy 
rejtélybe botlik: Fruzsi tek-
nőse eltűnt. A nyomok pedig 
a környék réméhez, Kémé-
nyes bácsihoz vezetnek…

Már tudok olvasni

A Már tudok olvasni-sorozat 6–8 éves gyerekeknek szól, akik most barátkoznak 
az önálló olvasással. Kortárs magyar írók és grafikusok közös munkájából olyan 
izgalmas, tréfás, mégis könnyen érthető történetek születtek, amelyek kiváló első 
olvasmányok. A sorozat három szinten át, a fokozatosság elvét követve vezeti 
a gyerekeket az értő olvasás felé. A könyv végén játékos szövegértési feladatok 
és elismerő oklevél teszi élménnyé az olvasást.

Majoros Nóra: Éjjeli kalamajka
32 oldal, 1699 Ft
Illusztrátor: Szabó Imola Julianna 
Vajon mivel tölti az éjszakáját egy lakótelepi sün? Mit rejt egy 
útszéli kuka? Egy biztos: senki nem fog nyugodtan aludni 
a környéken, ha Ede rátalál egy görkorira!

Tamás Zsuzsa: Türkiz, a tűzoltó
32 oldal, 1699 Ft
Illusztrátor: Kismarty Lechner Zita  
Türkiz születésétől fogva más, mint a többi sárkány. Egy nap 
testvérei hatalmas bajt okoznak, amin csak Türkiz segíthet…

1. szint

Miklya Luzsányi Mónika: 
Zűrös Zénó
48 oldal, 1699 Ft 
Illusztrátor: Bogdán Viktória
Zénó körül folyton pezseg 
az élet! Nem ismer határt, 
ha csínytevésről van szó. 
Kreativitása végtelen: apa 
Pikápjának feltuningolása, 

vagy egy kreatív farsangi jelmez kitalálása 
nem jelent kihívást számára. És akkor még 
a mutáns katicákról nem is beszéltünk…

2. szint 3. szint
Miklya Luzsányi Mónika: 
Zűrös Zénó
48 oldal, 1699 Ft 
Illusztrátor: Bogdán Viktória
Zénó körül folyton pezseg 
az élet! Nem ismer határt, 
ha csínytevésről van szó. 
Kreativitása végtelen: apa 
Pikápjának feltuningolása, 

Stiglincz Milán: Kincskeresés Nagymaroson
48 oldal, 1699 Ft 
Illusztrátor: 
Szabó-Nyulász Melinda
Borisz és Lizi a tavaszi 
szünetben: elindulnak 
megkeresni a Nagyma-
roson elrejte�  aranyat. 
Csatlakozz hozzájuk, 
kutassátok fel együ�  
a titkos kincset!



Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

Hiánypótló sorozat, melynek célja, 
hogy rövid idő alatt képes legyen 
a könyvolvasás élményét nyújtani 
a gyerekeknek, és a sikerélmény által 
ösztönözni az olvasástanulást, hiszen 
a legnehezebb a tanulási folyamat 
elején a motiváció megteremtése.

A sorozat alkotói: 
Bosnyák Viktória szerző, 
Knézics Anikó, szakmai 
vezető és Dudás Győző 
illusztrátor.
56 oldal, 1999 Ft

Rém jó könyvek

Bosnyák Viktória Nyelvkincstár soroza tában 
a szórakoztató kalandok során a helyesírás 
szakértőjévé válhatnak a gyerekek. Nem 
jelentenek majd gon dot a többértelmű kifejezések, 
de a kaci fán tosabb személy- és helységnevek sem.
A könyvekhez kapcsolódó feladat-
gyűjtemények – a meseregények otthoni 
vagy tanórai feldolgozásaként – az olvasás-
technikai, a szövegértési, valamint a nyelv tani 
készségfejlesztésben játszanak fontos szerepet. 

Két bolond százat csinál
A nagy szinonima-hadjárat
Gyöngyi gyöngysora
A nagy szókincsrablás

 120 oldal, 1699 Ft
120 oldal, 1699 Ft
104 oldal, 1699 Ft
152 oldal, 1699 Ft

Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.huwww.mora.hu

Foglalkoztatók   48 oldal, 999 Ft

Nyelvkincstár sorozat



Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu,
és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!

Ablak-zsiráf – Képes gyermeklexikon 
(összeállította: Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes)
184 oldal, 3499 Ft
A kisiskolások számára nélkülözhetetlen 
kézikönyv, amelyen generációk nő� ek fel. 
Az átdolgozásoknak köszönhetően új 
címszavakkal, friss rajzokkal marad mindig 
naprakész.

Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon
96 oldal, 2999 Ft

Szülők és kisiskolások generációi ismerik. 
A versek, mesék zöme szándékosan hiányos 
betűkészle� el íródo� , azért, hogy már azok 

az első osztályosok is önállóan olvashassák, 
akik még nem ismerik az egész ábécét.

Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
96 oldal, 2999 Ft
A kisiskolások anyanyelvi kompetenciájának és helyesírásának 
fejlesztését segítő kiadvány, mely évtizedek óta nyújt segítséget az 
olvasni tanuló kisdiákoknak. A mesék elég rövidek ahhoz, hogy 
az olvasással épp csak barátkozó gyerekek a � gyelmet követelő 
betűzgetés melle�  követni tudják a történetek fordulatait is.

Móra klasszikusok iskolásoknak

64 oldal, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft

64 oldal, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft

64 oldal, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft

Az Ablak-zsiráf tematikus sorozat kötetei és a hozzájuk tartozó foglalkoztatók 
kiválóan alkalmazhatók tantárgyi koncentrációban. Hatékonyan ötvözik 
a képességfejlesztés új irányait, valamint egyszerre kezelik a különböző tantárgyak 
fejlesztési céljait, így valósítva meg a komplex fejlesztést. Kitűnően beépíthetők 
az órai munkába, de alkalmazhatók otthoni ismeretterjesztésre is.

66 oldal, 
2999 Ft

24 oldal, 
999 Ft

64 oldal, 2999 Ft
24 oldal, 999 Ft

66 oldal, 2999 Ft
24 oldal, 999 Ft
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Szórakozáshoz, játékos fejlesztéshez

A játékos képességfejlesztés nagyban meghatározza és befolyásolja a tanulók 
ismeretszerzését, a tananyag-feldolgozás hatékonyságát, az összefüggések 
felismerését, a problémamegoldás folyamatát. A képességfejlesztés sikerességének 
alapvető feltétele a megfelelő motiváció kialakítása.

Gyerünk, kvízre fel! 
Légy te a mester! 
Korosztályonként 
három szint, minden 
oldalon 5 kérdés 
5 témában. 
Témakörök: földrajz, 
történelem, természet-
ismeret, állatok, 
tudod-e (érdekességek).

Kvízmester – agytorna 7–8 éveseknek 
75 oldal, 2499 Ft
Kvízmester – agytorna 9–10 éveseknek 
75 oldal, 2499 Ft
Kvízmester – agytorna 10–11 éveseknek 
75 oldal, 2499 Ft
Kvízmester – agytorna 11–12 éveseknek 
75 oldal, 2499 Ft

Pásztor Zsuzsanna: Tücsöktanoda 
– Színezz, vágj, ragassz, számolj 1-től 10-ig!
112 oldal, 2999 Ft
Egy kedves mese egy tücsökről, egy foglalkoztató, mindez 
egyben ebben a kalandos kötetben. Megannyi játék a számok 
birodalmában 1–10-ig. Ollót, ceruzát, ragasztót elő!

Damara Strong: 
Rejtvényes világunk
64 oldal, 2499 Ft
A kötetben található 
rejtvényeken keresztül 
ismerkedhetünk meg 
a környeze� udatos 

magatartással, amelyek segítségünkre 
vannak abban, hogy bolygónk élhető 
maradjon. 

Zoe Bradley: 
Rejtvényes állatvilág
64 oldal, 2499 Ft
A rejtvények, amelyeket ebben 
a könyvben találsz, lenyűgöző 
állatokat mutatnak be neked 
a világ minden tájáról. A kötet 

végén pedig megtalálod a meg oldásokat is. 
Most tehát ragadj ceruzát, és készülj fel: szőrös 
és tollas rejtvények tömege vár rád!

Silvana Benaghi: Csodatoll – Színek és számok
24 oldal, 1699 Ft
Silvana Benaghi: Csodatoll – Formák és méretek
24 oldal, 1699 Ft
Mókás tanulás az ovisoknak.
Formák, méretek? Melyik a kisebb? Hogyan 
kell írni a számokat? Rajzolj! Törölj! Játssz újra!

Catherine Ripley, Scott Ritchie: Hogyan?
192 oldal, 3499 Ft

Hogyan szállnak fel a 
repülők? Hogyan épülnek 
a hidak? Hogyan vesznek 
levegőt a halak a víz ala� ? 
És még rengeteg Hogyan? 
kérdésre ado�  válasz vár 
ebben a könyvben.

Catherine Ripley, Scott Ritchie: Miért?
192 oldal, 3499 Ft

Minden „miért?”-re létezik 
válasz – ez a könyv pedig 
meg is ad néhányat. Ez a 
díjnyertes, a világ számos 
nyelvére lefordíto�  alkotás utat 
nyit a közös gondolkodás és a 
további kérdések felé.

végén pedig megtalálod a meg oldásokat is. 



Varga Katalin: Én, Te, Ő
240 oldal, 3499 Ft
Szórakoztató kalandok
a nyelvtan és a helyesírás 
világában.

Anyanyelvi és írásfejlesztéshez ajánljuk
Adaminé Dr. Jászó Anna – Lénárd András – Dr. Gósy Mária: 

Írás-előkészítő pauszlapokkal – 1. osztály
60+40 oldal, 1999 Ft

A betűelemek alakítását, a szabályos vonalvezetés elsajátítását segítő 
kiadványunk a nagy méretben történő vázolást követően kalauzol 

el a szabványos méretű betűírásig. A pauszlapok további segítséget 
jelentenek a szabályos ceruzafogással ismerkedő gyerekeknek.

Lénárd András: Varázsceruza 
– kisbetűk 1. osztály   56 oldal, 599 Ft
A kisbetűk írását és a szabályos betűkapcsolás 
kialakítását segítő előírt írásfüzet.
Adamikné Dr. Jászó Anna: Varázsceruza 
– nagybetűk 1. osztály   56 oldal, 599 Ft
A nagybetűk írásának elsajátítását segítő előírt füzet.

Szendreiné Petrik Katalin: 
Szó-játék – Anyanyelvi gyakorlófüzet 1. osztály

36 oldal, 899 Ft
A gyakorlófüzet feladatai kitűnő segítséget adnak 

az analizáló-szintetizáló gondolkodás fejlesztésé hez, 
az anyanyelvi tudatosság kialakításához.

Balázs Ágnes: Neveletlen ABC 1. osztály
40 oldal, 1890 Ft
A könyvből megismerjük egy kisiskolás 
minden napjait, s a szavakból és meghatáro-
zásaikból neveletlen szótár kerekedik.

Balázs Ágnes: Mesélő ABC 1. osztály
48 oldal, 2499 Ft
A magyar ábécé elsajátítása gyerekjáték, ha az egyszer 
szálkás, máskor kerekded betűformákat különleges 
mesehősök mutatják be.

Bocsák Veronika: 
Bűvös toll – Előírt 

írásfüzet 2. osztály
72 oldal, 699 Ft

A szabályos betű kap-
cso latok elsajátítását, 

az írás tempó jának 
gyorsítását segítő 

előírt füzet.

Varga Katalin: Én, Te, Ő
240 oldal, 3499 Ft
Szórakoztató kalandok
a nyelvtan és a helyesírás 
világában.

MÓRA

A Hókusz-Pókusz cirkusz Bergengóciába hajózik. 
A fedélzeten két híres ikerpár nézi a vizet: Pitt és 
Patt, a bohóckölykök, no meg Dinó és Dóró, a két 
pompás oroszlán. A hajó sosem jut el Bergengóciá-
ba… viszont furcsábbnál furcsább szigeteken köt 
ki, a szófajok szigetein. A szavak hercegének biro-
dalma ez, ahol az ármányos Kalamona gyakran 
bajt kever, hol eltünteti, hol elvarázsolja a szerep-
lőket. Szerencsére talpraesett hőseink új barátaik 
segítségével túljárnak a varázsló eszén, kaland
jaik során pedig megismerkednek a szófajokkal és 
a szavak toldalékaival.

Varga Katalin, a Gőgös Gúnár Gedeon és a 
Mosó Masa mosodája szerzője most a másodikos–
negyedikes gyerekekhez fordul; fordulatos meséi, 
versei és rejtvényei a nyelvtan és a helyesírás 
megtanulását szórakoztató kalanddá változtatják.
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Szenderiné Petrik Katalin: Szó-játék 
– Szövegértési gyakorló 2. osztály

32 oldal, 899 Ft
A szövegértést fejlesztő feladatokat 

tartalmazó gyakorló játékos felada-
tain keresztül szolgálja az anyanyelvi 

kompetenciák fejlesztését.

Szenderiné Petrik Katalin: Szórakosgató 
– Szövegértési gyakorló 2. osztály
32 oldal, 899 Ft
Az értő olvasóvá nevelést szolgáló szöveg-
értési feladatokat tartalmazó gyakorlófüzetünk 
a gyerekek világához közel álló témák köré 
csoportosítva mélyíti el a szükséges 
ismereteket.

Németh Lászlóné – Seregélyné Szabó Klára: 
Olvasom és értem 1. – 56 oldal, 1999 Ft
Németh Lászlóné – Seregélyné Szabó Klára: 
Olvasom és értem 2. – 64 oldal, 1999 Ft
Németh Lászlóné – Seregélyné Szabó Klára: 
Olvasom és értem 3. – 64 oldal, 1999 Ft
Németh Lászlóné – Seregélyné Szabó Klára: 
Olvasom és értem 4. – 64 oldal, 1999 Ft

A szövegértés a tanulás és az oktatás alapja. 
Nagyon fontos, hogy a gyermek értse is, amit 
olvas, felismerje az össze függéseket, alkalmazza 
az olvasottakat, és tudjon kérdésekre válaszolni 
az olvasmányok kapcsán. 
A kötetekben különböző szövegtípusokkal 
dolgoznak a gyerekek sok-sok játékos feladat 
segítségével. A rejtvények, furfangos feladatok 
segítenek a gondol kodás fejlesztésében, a játékos 
szövegelemzést segítő feladatok pedig segítenek 
az értő olvasóvá nevelésben.

Ne feledd! – Lecke- és üzenőfüzet
64 oldal, 499 Ft

Ne feledd! füzetünk nagy segítség a kis diákoknak. Napi 
szintű használatával gyorsan és egyszerűen követhetik a 

ki  ado�  házi feladatokat, a meg tanulandókat. Nagy hasznára 
van a szülők nek és a pedagó gusoknak is, hiszen üzenő-

füzetként is használható. 



Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu,
és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!

Szövegelő sorozat 5–8. osztály

Hernádi Sándor anyanyelvi fejlesztést 
segítő kiadványai 5–8. osztály

128 oldal, 2999 Ft 144 oldal, 2999 Ft

136 oldal, 2999 Ft

Hiánypótló, a nyelv-
tani ismereteket 
olvasmányosan, 
szórakoztatóan fel-
dolgozó sorozat.

40 oldal, 899 Ft

32 oldal, 
899 Ft 36 oldal, 

899 Ft

52 oldal, 899 Ft

Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan sorozat 
2–4. osztály

A különböző típusú szövegek 
és a hozzájuk kapcsolódó feladatok 
lehetőséget kínálnak arra, hogy 
fejlődjön a diákok szövegértése, 
szövegértelmezése, legyen szó 
szépirodalmi, ismere� erjesztő 
szövegekről, akár egy menetjegy 
vagy egy használati utasítás 
értelmezéséről.

240 oldal, 
2999 Ft
240 oldal, 

Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.huwww.mora.hu

240 oldal, 
2999 Ft

Egyet értünk? – Egyetértünk! 
5–8. osztály

72 oldal, 1299 Ft
A kulturált nyelvi magatartáshoz 

hozzátartozik a hibátlan helyesírás, 
a normakövető nyelvhasználat. 
A kötet feladatai e részterületek 

fejlesztésére irányulnak.

280 oldal, 
2499 Ft



Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

Szloboda-Kovács Emese: Hogyan győzd le a haragod 
– Társas-érezelmi kompetencia fejlesztőfüzet

56 oldal, 2999 Ft
A munkafüzet egy konkrét segítséget nyújt, amit bármilyen nehéz 

helyzetben előhívhat a gyermek – majd olyan lehiggadási és 
megoldási stratégiákat ismerhet meg Bódi Kati megkapó illusztrációi 

segítségével, amelyek egyéb eszköz nélkül megvalósíthatók. 

Logopédiai és segítő kiadványaink

Bár az olvasás- és írászavar kialakulásának veszélye korán felismerhető, mégis sok 
kisgyermeknél csak az első iskolai év után derül ki, hogy hiányosak az olvasás-írás 
elsajátításához szükséges alapkészségei. Ebben a szakaszban segít a részképességek 
fejlesztése. A magyar nyelv betűkészletének megfelelően, az előforduló betűcserék szerint 
állíto� uk össze a kötetet. Így a gyermek egyéni tévesztéseinek megfelelően az a betű, 
hangcsoport emelhető ki, amely nehézséget okoz számára. 

Kárpáti Tamásné – Vajda Sándorné: Betűről betűre 1. – d, t, b, p, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ü 
– Speciális olvasás- és írásfejlesztő gyakorlatok 
160 oldal, 2999 Ft
Kárpáti Tamásné – Vajda Sándorné: Betűről betűre 2. –  ty, gy, ny, ly, n, m, h, a, á, e, é 
– Speciális olvasás- és írásfejlesztő gyakorlatok
160 oldal, 2999 Ft
Kárpáti Tamásné – Vajda Sándorné: Betűről betűre 3. – f, v, k, g, sz, z, c, s, zs, cs, l, r, j 
– Speciális olvasás- és írásfejlesztő gyakorlatok 
160 oldal, 2999 Ft

Huba Judit: Logopédiai mesék
144 oldal, 2999 Ft
Ez a kiadvány az olvasás élményén keresztül segít az egyes beszédbeli 
problémák leküzdésében – egyes esetekben mozgáshoz is kapcsolja 
a feladatokat.
„Nyelvében él a nemzet”; próbáljunk hát minden lehetőséget 
megragadni, hogy beszélgetéssel, meséléssel, olvasóvá neveléssel 
segítsünk anyanyelvünk értékét őrizni, helyreállítani!



Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu,
és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!

Számoljunk – szöveges feladatok – 1–4. osztály
48 oldal, 799 Ft
Ez a füzet ízelítőt nyújt az alsó tagozatos gyerekeknek a szö veges 
feladatok világából. A fokozatosság elvét szem elő�  tartva lépés-
ről lépésre vezeti végig a gyerekeket a feladatokon, elmélyítve 
ezzel a szöveges feladatok meg oldásának módszereit.

Számoljunk – összeadás és kivonás 100-ig – 2. osztály
36 oldal, 799 Ft
Ez a füzet feladataival fokozatosan vezeti be a gyerekeket 
a 100-as számkörben végze�  összeadás és kivonás műveleti 
sajátosságainak világába.

Számoljunk – mértékegységek – 3. osztály
36 oldal, 799 Ft
A gyakorlófüzet feladatait úgy állíto� uk össze, hogy 
segítségével fokozatosan tudjuk bevezetni a gyerekeket a 
mértékegységek, átváltások bonyolultnak tűnő világába.

Somogyiné 
Jeszenszky Gitta: 
Szám-vető – 
gyakorlófüzet 
pauszlapokkal 
1. osztály
44+20 oldal, 
1999 Ft
A fokozatosság elvét követő pauszlapos 
füzet egy-egy nagy alakú számelem 
másolása után egyre kisebbedő 
formában tanítja a gyerekeket a 
számelem írására. A kötet segíti a térbeli 
tájékozódást, szabályos vonalvezetésre 
készteti a tanulókat.

Forgács Tiborné: 
Előírt matematika gyakorlófüzet 1. osztály

56 oldal, 599 Ft
Az előírt füzet célja a számelemek 
és számok szabályos elsajátítása. 
A különböző feladatok segítenek 

az alapvető matematikai fogalmak 
megértésében a tízes számkörön belül.

Mesés számok – számos 
mesék – 5 éves kortól 
A kötetekben több mint 
100 mulatságos fejtörő 
található, amelyekben 
sok mindenről szó 
esik, a jalapen~o 
paprika magjától és 
a tengerala� járóktól 
kezdve a hullámvasúton 
át a ± amingókig. Garantáltan 
mindenki megtalálja a 
számára érdekeset, az Aprók, 
a Kicsik és a Nagyobbak is.

88 oldal, 
2699 Ft

88 oldal, 2999 Ft

Matekmester sorozat
32 oldal, 1599 Ft
A világszerte elismert szingapúri matematika -
tanítási módszerre épülő sorozatunk bevált 
úton juttatja el a gyerekeket a matematika 
sikeres elsajátításáig.



Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu, és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!

Osztályfőnöki órákhoz ajánljuk

Lélekdoki sorozat
A 9–11 éves gyerekeknek szóló 
pszichológiai könyv sorozat kötetei 
egy-egy lelki problémát járnak körül. 
A kötetek két részből állnak: egy 
történetből és a hozzá tartozó „segítő” 
feladatokból, melyek összeállítását 
a Heim Pál Gyermekkórház Mentál-
higiéniai Központ já nak munkatársai 
ötleteikkel, tanácsaikkal segítették. 
A köteteket Pacskovszky Zsolt és 
Rigler Ilona szerzőtársak jegyzik.

Kozsánné Tóth Marianna: 
Játékos lépőkövek
Stresszmentes tanórák, tanulási 
önismeret, belső motiváció, tanulási 
stratégiák - ez a néhány lényeges hívószó 
a Játékos lépőkövek sorozat fő mozgatója. 
A szerző által összeállított módszer 
segítségével a gyerekeknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy az iskola mindennapos 
kihívásainak eleget téve elérhessék 
céljaikat.

• Kiadónk célja minél hatékonyabban segíteni a pedagógusok munkáját 
olyan anyagok kidolgozásával, melyekkel az iskolai munka megkönnyíthető.

• Honlapunkon folyamatosan bővítjük az ingyenesen letölthető segéd anyagokat, tematikus 
könyvajánlókat. A rendelkezésre álló feladatlapok, olvasó naplók hatékony segítséget jelentenek 
a mindennapokban. 

• Hírleveleink segítségével a lehető leghamarabb értesülnek aktuális újdonságainkról, akcióinkról. 
• Bemutatóóráinkon a pedagógusok megoszthatják egymással tapasztalataikat, ötleteiket. 

A továbbiakban tanácsadással és tovább képzésekkel is szeretnénk a pedagógus kollégák 
rendelkezésére állni.

• Kapcsolat: moraedu@mora.hu;  LÜK: @miniLUK.hu;  EDU: @moraedu.hu

Kreatív tanulási módszerek
64 oldal, 2499 Ft
A sorozat első kötetének 
segítségével a 10–12 éves 
gyerekek megismerkednek 
a tanulási önismeret 
fogalmával, a jövő 
lehetőségeiről.

64 oldal, 
1999 Ft

72 oldal, 1990 Ft

64 oldal, 1890 Ft64 oldal, 1890 Ft

64 oldal, 1990 Ft

64 oldal, 

56 oldal, 1990 Ft

Motiváció és Stresszkezelés
64 oldal, 2999 Ft

A sorozat harmadik 
kötetének témája a stressz. 

Ennek kezelésére, legyőzésére 
is játékos, könnyen érthető 

feladatokon keresztül vezeti 
rá a diákokat.

Kreatív eszközök, 
játékos módszerek
64 oldal, 2999 Ft
A szerző második 
munkafüzetében 
a hatékony tanulási 
módszerek bemutatására 
vállalkozik játékos, 
könnyen érthető 
feladatokon keresztül. 



Tanári zsebkönyv
204 oldal, 1799 Ft

Napló helyett – helyet kap 
minden bejegyzés, ami 

a naplóból kimaradt!

Pedagógusoknak ajánljuk

Forrai Katalin: Ének a bölcsődében 160 oldal, 1999 Ft
Ének az óvodában 304 oldal, 2999 Ft
A kötetekben található játékok és jó tanácsok hozzá-
segítenek ahhoz, hogy a gyermekekkel életkoruknak 
megfelelően foglalkozzunk, s hogy a sok szép élmény 
hatására a kicsinyek zeneileg érdeklődő, kiegyen-
súlyozo� , derűs emberekké váljanak.

B. Méhes Vera: 
Az óvónő és az óvodai 
játék
240 oldal, 2499 Ft
A kötet a Montessori-
pedagógia elveit 
követve mutatja be 
az óvoda és az óvodai 
játék fejlesztő szerepét. 

Hernádi Sándor:
Beszédművelés
320 oldal, 3499 Ft
Az új ábrákkal illusztrált, 
frissíte�  szöveganyaggal 
megjelent kötet mindenkinek 
hasznos, aki szeretne tagoltan, 
érthetően és élvezhetően 
beszélni.

Gyarmathy Éva: Pszichomeditáció
360 oldal, 3999 Ft

Ez a könyv építőköveket 
kínál, amelyek ből mindenki 

maga alkotja meg a fejlődését. 
Akár egyéni, akár csoportos 

ön fejlesztésre és képzés számára 
is használható szakmai anyag.

Barbara Isaacs: 
A Montessori-szemléletmód

176 oldal, 2999 Ft
A kulcsfontosságú 

gondolatok kiemelésével 
a kötet segítséget nyújt 
a gyakorló szülőknek, 
pedagógusoknak saját 

gyakorlatuk átgondolásához.

Dobos Edit: Más ez a nap – Ünnepek, 
jeles napok forgatókönyvekkel, 

letölthető hanganyaggal
280 oldal, 2999 Ft

Kötetünk gyakorlati segítséget nyújt 
a tanév hétköznapjaiban megbúvó 

ünnepi alkal-
mak kibonta-
koztatásához, 
a piros betűs 

ünnepek előké-
szítéséhez és a 

hozzájuk fűződő 
programok 

megszervezésé-
hez, lebonyolí-

tásához. 



Vegyen részt tanfolyamainkon!
Akkreditált, 30 órás pedagógus-továbbképzés az ország egész területén.

Tanfolyamaink óraszáma beszámítható a pedagógusok továbbképzési keretébe. A tanfolyam elvégzéséről 
tanúsítványt adunk. Tantestületeknek egyéni megoldást kínálunk: kihelyezett, kedvezményes tanfolyamainkra 

várjuk az intézmények, iskolák jelentkezését. A legszínvonalasabb szakmai program a legkedvezőbb áron.

JÁTÉKOS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN 
– A LÜK oktatójáték integrálása az iskolai mindennapokba ● Alapítási engedély száma: 977/10/2019

30 órás gyakorlati képzés, melynek során elsajátítható a mára 35 országban elérhető, közel 50 éve sikeresen 
alkalmazott LÜK képességfejlesztő játékos tanulási rendszer használata óvodáskorúak és alsó tagozatosok 
fejlesztésében, differenciálásában, tehetséggondozásában.  

Mit nyújt a képzés?
● A LÜK tanulási módszer elsajátítása a gyerekek tevékenykedtetésén keresztül, a gyerekek játékos formában történő 

fejlesztése.
● A képzés célja, hogy a jelentkezők módszertani eszköztárukba egy olyan módszert tudjanak beilleszteni, amely

a mindennapi rutinjukat alapvetően könnyebbé, jobban strukturálhatóvá teszi.
● A képzés alatt ötleteket kapnak arról is, hogy a LÜK-módszert hogyan tudják alkalmazni vegyes gyermekcsoportokban.
● Megtanulják, hogyan lehet a gyerekek részképességeit hatékonyan fejleszteni.

JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK
Tanulási önismeret gyakorlatcentrikus fejlesztése az iskolákban ● Alapítási engedély száma: 940/8/2019

30 órás gyakorlatorientált képzés, melynek tudásanyaga sikeresen alkalmazható 1–8. osztályos tanulók 
célzott fejlesztésében, illetve tehetséggondozás területén is. 

Mit nyújt a képzés?
● A résztvevő megismeri és megtanulja a kooperatív tanulás pedagógiai és pszichológiai szükségszerűségének

indokait, a tudatos tanulásszervezés lépéseit.
● Be tudja vonni a tanulókat a kooperatív tanulási önismeret folyamatába.
● Olyan módszertani ismeretek birtokába jut, melyek segítségével a részképességzavarok nagy része megelőzhető.
● Lehetőséget biztosít intézményi kereteken belül az elsajátított módszertani ismeretek szakórán történő alkalmazására.

Aktuális tanfolyamainkról 
honlapunkon tájékozódhat: www.mora.hu
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Szülőknek ajánljuk

A Móra családi iránytű sorozatunk szülőknek szóló önsegítő könyvek legjavából 
válogat. Mi a jelentősége a médiahasználat tudatosításának a gyereknevelés 
során? Hogyan reagáljanak gyermekük agresszív viselkedésére a szülők?

Apák kézikönyve
208 oldal, 3990 Ft
A legszebb gyerekkori 
szertartások
160 oldal, 2990 Ft
Kineziológia gyerekeknek
136 oldal, 2590 Ft
A hiperaktív, 
fi gyelemhiányos gyerek
168 oldal, 2990 Ft
Szex, drogok, Facebook
208 oldal, 3999 Ft

Gyerekkori agresszió
144 oldal, 2990 Ft
A digitális nemzedék nevelése
248 oldal, 3990 Ft
Táplálkozási kalauz 
gyerekeknek
168 oldal, 2990 Ft
A következetes nevelés 
kézikönyve
168 oldal, 2990 Ft
Gyerekkori válságkezelés 
felsőfokon
176 oldal, 2990 Ft
Szép álmokat, gyerekek! 
184 oldal, 2990 Ft

Mondj nemet! 
264 oldal, 3990 Ft
60 Montessori fejlesztő 
gyakorlat kisbabáknak
192 oldal, 2999 Ft
100 Montessori fejlesztő
gyakorlat 15 hónapos kortól
224 oldal, 3499 Ft
100 Montessori fejlesztő 
gyakorlat óvodásoknak
224 oldal, 3499 Ft
Oviból a suliba
160 oldal, 2699 Ft



Tóth-Farkas Renáta 
és Táncsics Judit: Játssz, 

mesélj és figyelj – Játékalapú 
gyermeknevelés a Plukkido 

módszerével
112 oldal, 2699 Ft

A Plukkido-módszer olyan 
pszichológiai és pedagógiai 

alapokra épülő nevelési 
szemlélet, amely a mai kor 

igényeihez igazodva segíti a 
szülőket a mindennapokban. 

Alberto Pellai – Barbara Tamborini: 
Tinicunami – Hogyan értsünk szót 
kamaszodó gyermekünkkel?
232 oldal, 2999 Ft
Ez a könyv hasznos segítség 
ahhoz, hogy megértsük, mi zajlik 
kamaszodó gyermekünk lelkében, 
és hogyan élhetjük túl együ�  ezt a 
gyereket, szülőt egyaránt megterhelő 
időszakot.

Németh Zsófi a – Sipos 
Zsanett – Szegleti Gabriella: 
MocorGO – Hogyan 
segítsük gyermekünk 
pszichomotoros fejlődését 
játékosan?
144 oldal, 3299 Ft
A Bethesda Gyermekkórház 
és a Móra Kiadó összefogá-
sából születe�  ez a rend-

hagyó kötet azoknak az elköteleze�  szülőknek, 
akik tenni szeretnének gyermekük fejlődéséért 
vagy egyszerűen csak inspirációt szeretnének 
kapni a hétköznapokban megvalósítható felada-
tokhoz, játékokhoz.

Jesper Juul: 
Falkavezérek – 
Szeretetteli irányítás 
a családban
208 oldal, 2999 Ft
Önismereti és 
szülői-önismereti 
könyvként is olvas-
ható Juul könyve, 
ahogy a történeti 

kitekintések után fejteget és boncolgat. 
A családtagok közö� i szerete� eljes 
kapcsolat fontosságát hirdeti, ugyanakkor 
a következetesség és felelősségvállalás, 
valamint a személyes határok (autoritás) 
megtartását is.

Dr. Eginer Bernadett: Baj van a gyerekkel?! 
Bajban a szülő?! – Gyorssegély 
a problémák megoldásához
208 oldal, 3999 Ft
Zsebkönyv szülőknek – gyorssegély a 
problémák megoldásához a JÁTÉKOS 
MEGÉRTŐ NEVELÉS módszerével.

Alberto Pellai – Barbara 
Tamborini: Az első csók 
– Kiskamasz gyerekeink 
érzelmi nevelése
208 oldal, 2999 Ft
Akár várt, akár lopo� ,
akár játékból ado� , az
első csóknak mindig 
van előzménye és utó-
élete, valami, ami volt, 
amit magunk mögö�  

kell hagyni, s valami, ami lesz.
Útmutató szülőknek, nevelőknek, akik a meg-
felelő szavakat keresik arra, hogy a szerelemről
beszéljenek a gyerekeknek, és segítsenek nekik
érzelmeik tudatos megélésében.




