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Problémafelvetés 
 

- Csökkent az olvasni szerető 
gyerekek száma. 

 
- Nőtt a gyerekek képernyő előtt 

töltött idejének száma. 
 

- Napi átlag: 5-6 óra képernyő előtt. 

Forrás: Az NN Biztosító kutatása, NRC, 2018 
 



Megoldás: a mesekönyvek forradalma 

A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő, mobilra és tabletre letölthető mesekönyvtár-alkalmazás, 
több mint száz modern és klasszikus interaktív sikerkönyvvel, 3-11 éves korosztálynak. 

A mesekönyvek előfizetéses modellben tölthetőek le. 
 

A Móra Könyvkiadó, a Manó könyvek, a Diafilm, a Kolibri és még sok más könyvkiadó  
kínálatából válogattunk, melyek interaktív formátumban kizárólag nálunk érhetőek el. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bookrdigial.bookrkids&hl=hu
https://itunes.apple.com/hu/app/bookr-kids-mesetar/id938096935?mt=8


Mi teszi egyedivé a Mesetárat? 
A komplex élmény 

Európában egyedülálló technológiai megoldás és módszertan, mely bizonyítottan támogatja az olvasás 
készség- szintű megerősítését és a szövegértő olvasás elsajátítását. 



A BOOKR Kids hangjai 
A történetek elmesélésében az ország legnépszerűbb 
hangjait hívtuk segítségül: 
Gálvölgyi János, Hámori Gabriella, Györgyi Anna, 
Szokol Péter, Papp János, Szabó Máté... 



Referenciák 



A BOOKR Kids 2015-től elnyert díjai 

- Az Év Játéka, 2015 
- CEE LIFT OFF, 2016, I. hely 
- WOMEN STARTUP EUROPE, 2016, I. hely 
- A Hónap startup vállalkozása, 2016, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium díja 
- Innovációs különdíj, 2016, a Magyar Nemzeti Kereskedőház díja 
- Innovációs díj, 2017, a Nestlé Magyarország díja 
- Széchenyi Díj, 2017 - Döntőbe jutott, Az év Startup vállalkozása 
- Budai Díj „A legjobb oktatást segítő megoldás”, 2017 
- Regional Startup and Innovation Day, 2019 - Founder of the Year  
- Central European Startup Awards, 2019 - Best Social Impact 

Startup és Female Role Model of the Year  
- Edisonplatform Díj, 2020 - Digitális Világ kategória 

 
 

BOOKR Kids tagja a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesületének  
- Alapítva 1795 



A BOOKR Kids fontosabb  
megjelenései 

- DOKK-Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás, Budapest, 
2017-2019 

- XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, 
Hajdúszoboszló, 2017-2019 

- Frankfurt Book Fair, Frankfurt, 2017-2019 
- BETT Show (British Educational Training and Technology Show), 

London, 2018-2020 
- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, 2018-2019 
- Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 2018-2019 
- Digitális Témahét, Budapest, 2018-2019  
- 34th Annual Europalso Conference in Athens, 2019 
- Abu Dhabi Publishing Forum, 2019 

 



Termékeink 



300+ klasszikus és modern mesekönyv 
600+ izgalmas játék 

folyamatosan bővülő tartalom 

100+ kötelező és ajánlott olvasmány  
a NAT és kerettanterv alapján 

400+ izgalmas feladat 

150+ angol nyelvű történet és flashcard 
6 különböző nyelvi szinten 

600+ játék és feladat 



Kinek ajánljuk?   

Családok 
 

Gyerekek 
3-11 évesek 

 
Szülők 

Digitálisan edukált nagyszülők 
Kultúra kedvelő felnőttek 

 
 

Pedagógusok 
 

Gyerekek 
1-6. osztály (6-12 évesek) 

 

Szülők 
Digitálisan edukált nagyszülők 

Kultúra kedvelő felnőttek 





Módszertani alapelvek 

● Biztonságos, ellenőrzött, digitális tartalom 
● Adaptivitás  
● Differenciálás 
● Együttműködés 
● Esélynövelés 
● Konkrétumok és absztrakciók egysége 



NAT által ajánlott és kötelező olvasmányokból 
álló digitális könyvtár applikáció diákoknak  

(iskolai + otthoni használatra) 

tanári adminfelület pedagógusok 
számára, ahol nyomon követhető a 

diákok teljesítménye 
 

Hogyan működik a                ? 







1-4. osztály 

Írás, olvasás megalapozását segítő feladatok 
 

- szókincsbővítés 
- helyesírás kialakítása, fejlesztése 
- értő olvasás fejlesztése 
- hangos kifejező olvasás megalapozása 
- fogalmazási készség kialakítása 
- memóriafejlesztés 
- hang- és betűtanítás, betűfelismerés 

- szótagoltatás 

Szövegértést segítő játékos feladatok 

 
- szókincsbővítés 

- helyesírás fejlesztése 

- értő olvasás fejlesztése 
- hangos kifejező olvasás fejlesztése 
- fogalmazás készség fejlesztése 
- memóriafejlesztés 
- retorika fejlesztése 

- ismeretanyag bővítését szolgáló feladatok 

Korcsoportok szegmentálása 

5-6. osztály 



1-2. osztály 
- részlet -  

3-4. osztály 
- részlet -  

5-6. osztály 
- részlet -  



Make reading  
a habit! 

THE NEXT LEVEL OF 
ENGLISH READERS 



egy szórakoztató és könnyen 
használható angol nyelvű 
digitális könyvtár applikáció 
diákoknak 

tanári adminfelület pedagógusok 
számára, ahol nyomon követhető a 

diákok teljesítménye 
 

Hogyan működik a                ? 



● 150+ digitális könyv 
● anyanyelvi angol narráció 
● mondókák, dalok, képeskönyvek, versek, 

mesék, regények, klasszikus és modern 
irodalmi művek, ismeretterjesztő könyvek, 
dialógusok, stb. 

● szótanuló kártyák 
● készségfejlesztő játékok 
● 6 szintre osztva: egészen kezdőtől B2-ig 
● óvodás kortól kamaszkorig 
● folyamatosan bővülő tartalom 
● offline használat 

 
 

 
“kettő az egyben” felület az angol nyelvtanulásért 

  
 

 
 



Ízelítő a BOOKR Class könyvtárából 



● A hivatalos tankönyvjegyzéken már rendelhető a BOOKR Class digitális 
angol tananyag, mely az idegen nyelvi kerettantervhez kapcsolható. 

● szeptembertől 200 iskola kezdte el használni az applikációt 
● 3800 pedagógus használja napi rendszerességgel 
● 20% nő az elérés minden héten 
● A BOOKR appokban 2 200 000 percet töltöttek olvasással egy hét alatt a 

gyerekek.  

2020 eddigi legfontosabb eredményei 
 



Fenntarthatósági Témahét  
2020 



Megvalósítás: 
 

- A BOOKR Kids Mesetárban egy teljes hónapon 
keresztül, október 5-31. között ingyenes 
hozzáférést biztosítunk a Fenntarthatósági 
Témahét témájához kapcsolódó animált, 
interaktív mesekönyveinkhez.  

 
- A témahét ideje alatt a pedagógusok, szülők és 

diákok kiemelt, dedikált polcon érhetik el a 15 
db ingyenes történetet.  

 
- Az órai alkalmazás elősegítésére 

segédanyaggal és (táv)oktatásban is 
megvalósítható tevékenység ötletekkel is 
készülünk. Ezek letölthetőek a bookrkids.com 
oldalról egy hónapon át.  

 
 

Fenntarthatósági Témahét 
a BOOKR Kids-nél 



Fenntarthatósági Témahét 
dedikált, kiemelt polc 



1. Az Illatok és Hangok Őrzője - Maros Krisztina 

2. A tölgyfa születésnapja - Zelk Zoltán  

3. Gufó a fák ünnepén - Lanczkor Gábor 

4. A tizenkét hónap - BOOKR Kids  

5. A Tisza - Petőfi Sándor  

6. Az Alföld - Petőfi Sándor  

7. Old MacDonald Had a Farm  

8. Időjárás 30 másodpercben - Jen Green 

9. Rovarok 30 másodpercben - Anna Claybourne 

10. Sas és az ember - Aranyosi Ervin, Bodnár Katalin, Horváth Márton 

11. Fecskemese - Vajda Éva 

12. A Day at the Beach - BOOKR Kids  

13. Fedezd fel óceán - Lonely Planet 

14. Első könyvem az univerzumról - Farkas Róbert  

15. Barátaink a ház körül - Nemes Nagy Ágnes  

Fenntarthatósági Témahét 
Mesetárban kiemelt polcon ingyenesen elérhetőek 



Fenntarthatósági Témahét 
mese példák 



Ahol a mesék  
életre kelnek! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bookrdigial.bookrkids&hl=hu
https://itunes.apple.com/hu/app/bookr-kids-mesetar/id938096935?mt=8

