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Katalógus

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.

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

Iskola-előkészítő kiadványaink
Forgács Zsóka: Irány a suli
32 oldal, 1499 Ft

A füzetben található gyakorlófeladatok kiválóan alkalmasak
az iskolaérettséghez szükséges kompetenciák fejlesztéséhez,
a nehezebb feladatok gyakorlásához. A játékos, a nagycsoportosok világához közel álló illusztrációk felébresztik
a gyerekek érdeklődését, így még nagyobb kedvvel látnak
a feladatokhoz, ahol mindig elbújik egy kis matematika.

Tamás Eszter: Vigyázz, kész, suli!
– Tér-irány gyakorlatok
44 oldal, 1499 Ft

A feladatgyűjtemény elsősorban
nagycsoportos óvodásoknak készült,
valamint olyan kisiskolásoknak, akiknek
nehezebben megy az időbeni, térbeni
tájékozódás, így szükségük van a térirány fejlesztésére.

Tamás Eszter: Vigyázz, kész, suli!
– Számképek és mennyiségek
60 oldal, 1499 Ft

A számlálás pontosságát fejlesztő
feladatok mellett a kézképek felismerését, elmélyítését,
valamint a számképek elsajátítását segítő feladatok lehetőséget
adnak a sikeres iskolakezdéshez.

Balázs Ágnes
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
A beszélő kiskutya
Az ügyetlen bohóc
A száguldó hóember

56 oldal, 2499 Ft
56 oldal, 2499 Ft
56 oldal, 2499 Ft
56 oldal, 2499 Ft

Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

Rém jó könyvek
56 oldal, 1999 Ft

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, a Nyelvkincstársorozat szerzője; Knézics Anikó, a budapesti Fazekas
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
mesterpedagógusa mint szakmai vezető; és Dudás
Győző illusztrátor.

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

Ne feledd! füzetünk nagy segítség a kisdiákoknak. Napi szintű használatával
gyorsan és egyszerűen követhetik a kiadott
házi feladatokat, a megtanulandókat. Nagy
hasznára van a szülők nek és a pedagógusoknak is, hiszen üzenőfüzetként is
használható.

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

Nyelvkincstár-sorozat
Bosnyák Viktória Nyelvkincstár-sorozatában a szórakoztató kalandok során
a helyesírás szakértőjévé válhatnak a
gyerekek. Nem jelentenek majd gondot
a többértelmű kifejezések, de a kacifántosabb személy- és helységnevek sem.
A könyvekhez kapcsolódó feladatgyűjtemények – a meseregények otthoni
vagy tanórai feldolgozásaként – az olvasástechnikai, a szövegértési, valamint a nyelvtani készségfejlesztésben játszanak fontos
szerepet.
A sirály a király?
Amikor kivirágzott a fánkfánk
Ezt nevezem!
Elek, merre keresselek?
Két bolond százat csinál
A nagy szinonima-hadjárat
Gyöngyi gyöngysora
A nagy szókincsrablás

88 oldal, 1699 Ft
112 oldal, 1699 Ft
104 oldal, 1499 Ft
128 oldal, 1699 Ft
120 oldal, 1699 Ft
120 oldal, 1699 Ft
104 oldal, 1699 Ft
152 oldal, 1699 Ft

Foglalkoztatók 48 oldal, 999 Ft

A nagy sikerű
LÜK játékhoz
készült
Sirály a király
LÜK füzetünket
keressék
a honlapon!

Sirályrömi 2999 Ft

A Nyelvkincstár-sorozat első része alapján készült
Sirályrömi és Sirályrejtvény fejleszti a memóriát,
illetve a kombinációs készséget, miközben játékos
módon megjegyezhetjük a meseregényben
előforduló 110 j-s és ly-os szó helyesírását.

Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

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

Gőgös Gúnár Gedeon
96 oldal, 2699 Ft

Szülők és kisiskolások generációi ismerik.
A versek, mesék zöme szándékosan hiányos
betűkészlettel íródott, azért, hogy már azok
az első osztályosok is önállóan olvashassák,
akik még nem ismerik az egész ábécét.

Mosó Masa mosodája
96 oldal, 2699 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 figyelmet követelő betűzgetés mellett követni
tudják a történetek fordulatait is.

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

Ablak-zsiráf tematikus kötetek
Kiadónk az Ablak-zsiráf gyermeklexikon minden pozitívumát szem előtt tartva
döntött úgy, hogy útjára indítja az Ablak-zsiráf tematikus sorozatot. Az eddig
megjelent kötetek és a hozzájuk tartozó foglalkoztatók kiválóan alkalmazhatók
a 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, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft
64 oldal, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft

64 oldal, 2999 Ft
24 oldal, 999 Ft

64 oldal, 2799 Ft
24 oldal, 999 Ft

Lorem ipsum
Lorem ipsum
A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
családja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely
egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanu
láshoz legfontosabb képességeket fejleszti: a megfigyelést, az összpontosítást, a kitartást,
a probléma meg oldó gondolkodást.

A nagy sikerű LÜK játékhoz
készült Ablak-zsiráf
bambinoLÜK füzeteinket
keressék a honlapon!

-

Miért hasznos?
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a
tanulás természetes,
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.

Íme né hány a bambinoLÜK füzetek szám talan előnye kö zül:

 Egy szerű, kö vetkezetes, a kis gyer mekek szá mára is kö vethető fel építés.


Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.



Fejleszti a megfigyelőképességet, azonosság és különbözőség fogalmát és a rész-egész
felismerését.



Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.



A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát,
így csökken a kudarcélmény és a frusztráció.



Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.

 Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.

999 Ft

LDI-xxx
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Ablakzsiráf
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Állatok

A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
családja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely
egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanu
láshoz legfontosabb képességeket fejleszti: a megfigyelést, az összpontosítást, a kitartást,
a probléma meg oldó gondolkodást.

@miniLUK @morakonyvkiado

-

Ablakzsiráf
Közlekedés

Íme né hány a bambinoLÜK füzetek szám talan előnye kö zül:
 Egy szerű, kö vetkezetes, a kis gyer mekek szá mára is kö vethető fel építés.




5 éves


kortól

www.mora.hu
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Miért hasznos?
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a
tanulás természetes,
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.

Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.
Fejleszti a megfigyelőképességet, azonosság és különbözőség fogalmát és a rész-egész
felismerését.
Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.

ogika

A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát,
így csökken a kudarcélmény és a frusztráció.
Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.

gyesség

 Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.
itartás

MÓRA

999 Ft
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itartás

Anyanyelvi és írásfejlesztéshez ajánljuk
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.

Varázsceruza – kisbetűk 1. osztály 56 oldal, 599 Ft
A kisbetűk írásának és a szabályos betűkapcsolás
kialakítását segítő előírt írásfüzet.

Varázsceruza – nagybetűk 1. osztály 56 oldal, 599 Ft
A nagybetűk írásának elsajátítását segítő előírt füzet.

Szó-játék – Anyanyelvi
gyakorlófüzet 1. osztály
36 oldal, 899 Ft

Balázs Ágnes:
Neveletlen ABC 1. osztály
40 oldal, 1890 Ft

A gyakorlófüzet feladatai
kitűnő segítséget adnak
az analizáló-szintetizáló
gondolkodás fejlesztéséhez, az anyanyelvi tudatosság kialakításához.

A könyvből megismerjük
egy kisiskolás mindennapjait, s a szavakból
és meghatározásaikból
neveletlen szótár kerekedik.

Bűvös toll – Előírt
írásfüzet 2. osztály
72 oldal, 699 Ft

Balázs Ágnes:
Mesélő ABC 1. osztály
48 oldal, 2499 Ft

A szabályos betűkapcsolatok elsajátítását, az írás
tempójának gyorsítását
segítő előírt füzet.

A szövegértést fejlesztő feladatokat
tartalmazó gyakorló játékos feladatain
keresztül szolgálja az anyanyelvi
kompetenciák fejlesztését.

3499 Ft

Szórakosgató
– Szövegértési gyakorló 2. osztály
32 oldal, 899 Ft

www.mora.hu

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 Bergengóciába… viszont furcsábbnál furcsább szigeteken köt
ki, a szófajok szigetein. A szavak hercegének birodalma ez, ahol az ármányos Kalamona gyakran
bajt kever, hol eltünteti, hol elvarázsolja a szereplőket. 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.

@mora.
rajongo
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Az értő olvasóvá nevelést szolgáló szövegértési feladatokat tartalmazó gyakorlófüzetünk
a gyerekek világához közel álló témák köré
csoportosítva mélyíti el a szükséges
ismereteket.

MÓRA

Szó-játék
– Szövegértési gyakorló 2. osztály
32 oldal, 899 Ft

VARgA KAtALIN • ÉN, TE, Ő

A magyar ábécé elsajátítása
gyerekjáték, ha az egyszer
szálkás, máskor kerekded
betűformákat különleges
mesehősök mutatják be.
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Varga Katalin: Én, Te, Ő
240 oldal, 3499 Ft
2018.01.23. 12:09:55

Szórakoztató kalandok
a nyelvtan és a helyesírás világában.

Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

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 összefüggéseket, 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 gondolkodás fejlesztésében, a játékos szövegelemzést segítő
feladatok pedig segítenek az értő olvasóvá nevelésben.

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

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 alapkészségeik. Ebben a szakaszban segít a részképességek
fejlesztése. A magyar nyelv betűkészletének megfelelően, az előforduló betűcserék
szerint állított uk össze a kötetet. Így a gyermek egyéni tévesztéseinek megfelelően
az a betű, hangcsoport emelhető ki, amely nehézséget okoz számára.

Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan sorozat

2–4. osztály

Hiánypótló, a nyelvtani ismereteket
olvasmányosan,
szórakoztatóan feldolgozó sorozat.
136 oldal, 2999 Ft
128 oldal, 2999 Ft

144 oldal, 2999 Ft

Szövegelő sorozat 5–8. osztály
A különböző típusú szövegek, és
a hozzájuk kapcsolódó feladatok
lehetőséget kínálnak arra, hogy
fejlődjön a diákok szövegértése,
szövegértelmezése, legyen szó
szépirodalmi, ismeretterjesztő
szövegekről, akár egy menetjegy
vagy egy használati utasítás
értelmezéséről.

32 oldal,
899 Ft

36 oldal,
899 Ft

40 oldal, 899 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.

52 oldal, 899 Ft
Hernádi Sándor:
Elmemozgató nyelvi játékok
240 oldal, 2999 Ft

A kötetben található több mint félszáz nyelvi
játékkal és fejtörővel bárki próbára teheti
nyelvérzékét, tárgyi tudását és képzeletét.

Hernádi Sándor:
Szórakoztató szóra késztető
240 oldal, 2999 Ft

Ez a könyv megbarátkoztat az élőszó
törvényeivel, magyar beszédünk
sajátosságaival. Beszélni tanít tehát
ez a könyv, de nem akárhogyan!

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

Matematikai gondolkodás fejlesztéséhez ajánljuk
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 tengeralatt járóktól kezdve a hullámvasúton
át a flamingókig. Garantáltan mindenki
megtalálja a számára érdekeset, az Aprók,
a Kicsik és a Nagyobbak is.

88 oldal, 2699 Ft

88 oldal, 2999 Ft

Számos színezők 5–7 éveseknek
48 oldal, 1599 Ft

44 feladat, hogy soha ne keverd össze a számokat!
Ezek a remek feladatok lehetővé teszik a gyerekeknek, hogy
színezés közben felfedezzék és megismerjék a számokat 1-től 9-ig,
emellett belekóstolnak az összeadásba és kivonásba is.

Színezők számtani műveletekkel
6–7 éveseknek
48 oldal, 1599 Ft
41 színezős feladat, és jobb
leszel matekból! A feladatok
megoldása során fejlődik
a gyerekek matematikai
kompetenciája.

Számlabirintusok
7 éves kortól
48 oldal, 1599 Ft

A fokozatosan nehezedő,
változatos fejtörők játékos
formában fejlesztik
a gyerekek figyelmét,
logikai készségét,
intelligenciáját.

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.

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.

Teljes kínálatunkat keresse honlapunkon: www.mora.hu

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 szöveges feladatok világából. A fokozatosság elvét szem
előtt tartva lépésről lépésre vezeti végig a gyerekeket
a feladatokon, elmélyítve ezzel a szöveges feladatok
megoldásának 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 végzett összeadás
és kivonás műveleti sajátosságainak világába.

Számoljunk – mértékegységek – 3. osztály
36 oldal, 799 Ft

A gyakorlófüzet feladatait úgy állított uk össze, hogy
segítségével fokozatosan tudjuk bevezetni a gyerekeket
a mértékegységek, átváltások bonyolultnak tűnő
világába.

Színezők számtani műveletekkel
8–10 éveseknek
48 oldal, 1599 Ft

41 színezős feladat, és jobb leszel matekból!
Ha jól színezed ki az ábrákat, felfedezheted az
elrejtett alakokat, tárgyakat. Hogy megtaláld őket,
számolnod kell. Közben gyakorlod az összeadást,
a kivonást, a szorzást és az osztást.

Matekmester sorozat
32 oldal, 1599 Ft

A világszerte elismert szingapúri matematikatanítási módszerre épülő sorozatunk
bevált úton juttatja el a gyerekeket a matematika sikeres elsajátításáig.

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 hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyermekekkel életkoruknak
megfelelően foglalkozzunk, s hogy a sok szép élmény
hatására a kicsinyek zeneileg érdeklődő, kiegyensúlyozott, derűs emberekké váljanak.

B. Méhes Vera:
Az óvónő és az óvodai
játék
240 oldal, 2499 Ft

A kötet a Montessoripedagógia elveit
követve mutatja be
az óvoda és az óvodai
játék fejlesztő szerepét.

Hernádi Sándor:
Helyesírási önképző
280 oldal, 2499 Ft

Jelen kötet a legújabb
helyesírási szabályzaton alapuló korszerű
segédkönyv.

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 alkalmak kibontakoztatásához,
a piros betűs
ünnepek előkészítéséhez és a
hozzájuk fűződő
programok
megszervezéséhez, lebonyolításához.

Gyarmathy Éva: Pszichomeditáció
360 oldal, 3999 Ft
Hernádi Sándor:
Beszédművelés
320 oldal, 3499 Ft

Az új ábrákkal illusztrált,
frissített szöveganyaggal
megjelent kötet mindenkinek
hasznos, aki szeretne tagoltan,
érthetően és élvezhetően
beszélni.

Tanári zsebkönyv
204 oldal, 1799 Ft
Még kapható!
Napló helyett – helyet kap
minden bejegyzés, ami
a naplóból kimaradt!

Ez a könyv építőköveket
kínál, amelyekből mindenki
maga alkotja meg a fejlődését.
Akár egyéni, akár csoportos
önfejlesztésre, és képzés számára
is használható szakmai anyag.

56 oldal, 1990 Ft

Osztályfőnöki órákhoz ajánljuk

64 oldal, 1890 Ft

Lélekdoki sorozat
A 9–11 éves gyerekeknek szóló pszichológiai
könyvsorozat 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 Mentálhigiéniai
Központjának munkatársai ötleteikkel,
tanácsaikkal segítették. A köteteket
Pacskovszky Zsolt és Rigler Ilona
szerzőtársak jegyzik.

Játékos lépőkövek
64 oldal, 2499 Ft

A Játékos lépőkövek
sorozat első kötetének
segítségével a 10-12 éves
gyerekek megismerkednek a tanulási önismeret fogalmával, a jövő
lehetőségeiről. A gyakorlatok segítségével fontos
információkat kapnak
a célteremtés, a tudatos jövőkép tervezése mellett,
a megfelelő az önértékelés, az érzelmek és a hatékony stresszkezelés összefüggéseiről is.

64 oldal, 1990 Ft

72 oldal,
1990 Ft

64 oldal,
1999 Ft

• Kiadónk célja minél hatékonyabban segíteni a pedagógusok munkáját
olyan anyagok kidolgozásával, melyekkel az iskolai munka megkönnyíthető.
• Honlapunkon folyamatosan bővítjük az ingyenesen letölthető segédanyagokat, tematikus
könyvajánlókat. A rendelkezésre álló feladatlapok, olvasónaplók 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 továbbképzésekkel is szeretnénk a pedagógus kollégák
rendelkezésére állni.
• Kapcsolat: moraedu@mora.hu;
LÜK: @miniLUK.hu;
EDU: @moraedu.hu
Regisztrálja intézményét honlapunkon: www.mora.hu,
és használja ki kiemelt intézményi kedvezményét!

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

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,
figyelemhiányos gyerek
168 oldal, 2990 Ft
Szex, drogok, Facebook
208 oldal, 3999 Ft

Alberto Pellai – Barbara Tamborini:
Tinicunami – Hogyan értsünk szót
kamaszodó gyermekünkkel?
232 oldal, 2999 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

Ez a könyv hasznos segítség ahhoz,
hogy megértsük, mi zajlik kamaszodó
gyermekünk lelkében, és hogyan élhetjük
túl együtt ezt a gyereket, szülőt egyaránt
megterhelő időszakot.

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
gyakolat 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.

