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Bizonyára sokan vagyunk, akiknek egyik legnagyobb öröme az olvasás. Talán még emlékszünk is arra,
amikor az első szavak kibetűzése után egyre könnyebben nyert értelmet egy mondat, egy önálló vers
vagy mese. Már nemcsak lapozgattuk az érdekes, izgalmas könyveket, hanem olvastuk is. Ki tudja, mikor
jutottunk el oda, hogy kimondhattuk: tudok olvasni…
A Móra Kiadó Már tudok olvasni sorozata nemcsak formájában, színvilágában, hanem tartalmában is
megújult. Mindez azért nagyon fontos, mert régóta tudjuk, az olvasáshoz az élményeken keresztül vezet
az út. Minél kíváncsibbá válunk, annál inkább élvezzük az olvasást.
És ugyan kit ne érdekelne, hogy a Százéves lakóparkba újonnan költözött Peti hogyan kezd el nyomozni
Benőke után, aki nem más, mint az újdonsült barátnője, Fruzsi teknőse. A képzeletünket csak úgy röptetik azok a hangulatos rajzok, amelyek színes világot teremtenek a történetek megelevenedéséhez.
Hamar rájövünk, hogy nem is olyan unalmas és nehéz a számolás, ha segítségül hívjuk Zűrös Zénó mutáns katicáit, hisz kiderül, nem törvényszerű, csak ebben a rettenetes iskolában, hogy minden katicának
7 pettye van.
Zénó kreativitása csodát varázsol Apa régi kisteherautójából, Pikápjából, amit így már csak fel kell tuningolni, és indulhat az új vállalkozás.
Aki persze nem tudja, hogy mit jelent tuningolni, kreatívkodni, ne csüggedjen, mert a történetek végén
a szómagyarázatból kiderül.
Szórakoztatóak és készségfejlesztésre kiválóan alkalmasak a különböző feladatok a könyvek végén, segítenek visszaidézni az olvasottakat. Jó ösztönzést nyújtanak a matricagyűjtő útlevelek, díszoklevelek
is az olvasáshoz.
A Móra Kiadó Már tudok olvasni sorozata biztos sikerre számíthat mind a gyerekek, a családok, mind a
tanítók, könyvtárosok körében. Mivel több szinten célozza meg az egyes korosztályokat a kitűnő kortárs
szerzők közreműködésével, így valóban építhetünk ezekre a könyvekre a kezdő olvasástanulástól az
olvasóvá válásig.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség nevében nagyon jó szívvel ajánlom a megújult sorozatot mindazoknak a gyerekeknek, akik szeretnének megismerkedni az olvasás igazi örömével, s mindazoknak a felnőtteknek, akik értő módon, önzetlen lelkesedéssel segítik a fiatal olvasókat ezen az úton, hogy valóban
egy életre szóló élménnyé váljon számukra az olvasás, gondolkodás, közösségben élés.

