Fenntarthatósági Témahét a BOOKR Kids-nél
2021. április 19-25.
A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő, jelenleg 300+ interaktív mesekönyveket
tartalmazó könyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Mesekönyveink eredeti sikerkönyvek
interaktív változatai, melyek ötvözik a hangoskönyvek, az animált e-könyvek és a
képességfejlesztő játékok jellemzőit. Támogatják az anyanyelvi és a digitális kompetenciák
fejlesztését, egyúttal motiválják az olvasóvá nevelést, és a készségszintű olvasást, mely a
szövegértés alapja. A Mesetár az interaktív könyvei alkalmasak az olvasási és mesehallgatási
tradíciónak a megőrzésére és kiterjesztésére is, amelynek lényege az elmélyült,
jelentésteremtő olvasás és a történet érzékeny átélése. Az interaktív történetek a verbális és
a vizuális nyelv különféle típusainak befogadására inspirálják az olvasót, illetve, választható
funkcióként beépített hangos felolvasásnak és szövegkiemelésnek köszönhetően a látott és
hallott szöveg együttes jelenléte beindítja a kognitív tanulási folyamatokat. A könyvek végén
található izgalmas játékok pedig szórakoztató módon mélyítik el az olvasás során
megszerzett tudást.
A Fenntarthatósági Témahétre kizárólag olyan meséket választottunk ki, melyek
kapcsolódnak a témához:
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A kiskakas gyémánt félkrajcárja - Arany László
A tölgyfa születésnapja - Zelk Zoltán
A Tisza - Petőfi Sándor
Az Alföld - Petőfi Sándor
Barátaink a ház körül - Nemes Nagy Ágnes
Az Illatok és Hangok Őrzője - Maros Krisztina
Első könyvem az univerzumról - Farkas Róbert
Sas és az ember - Aranyosi Ervin, Bodnár Katalin, Horváth Márton
Gufó a fák ünnepén - Lanczkor Gábor
A tizenkét hónap - BOOKR Kids
Időjárás 30 másodpercben - Jen Green
Rovarok 30 másodpercben - Anna Claybourne
Fedezd fel óceán - Lonely Planet
Fecskemese - Vajda Éva
Barangolás az állatkertben - BOOKR Kids
Bob meséi 1. Egy kiskutya álma - Diószegi Judit
Bob meséi 2. A nagy elhatározás - Diószegi Judit
Bob meséi 3. Rossz válasz - Diószegi Judit
Bob meséi 4. Terepszemle - Diószegi Judit
Bob meséi 5. Segítőtársak - Diószegi Judit
Old MacDonald Had a Farm
A Day at the Beach - BOOKR Kids

A BOOKR Kids Mesetárban egy héten keresztül,
április 19-25. között ingyenes hozzáférést biztosítunk
a Fenntarthatósági Témahét témájához kapcsolódó
animált, interaktív meséinkhez. A témahét ideje alatt a
szülők, pedagógusok és diákok kiemelt, dedikált
polcon érhetik el a fent felsorolt könyveket. Az órai
alkalmazás elősegítésére segédanyaggal, és a
(táv)oktatásban is alkalmazható tevékenység
ötletekkel is készülünk.
A BOOKR Kids Fenntarthatósági Témahét csomagja:
- egy hétig: a témahétnek dedikált, kiemelt polc a Mesetárban
- fenntarthatósági témához kapcsolódó animált, interaktív mesekönyvek
- ingyenes hozzáférés a témahét 22 db tartalmához az applikációban
- Pedagógusoknak és szülőknek segédanyagok, a távoktatásban is megvalósítható
tevékenység ötletek, izgalmas feladarok és óravázlatok letölthetőek a
bookrkids.com-on
A könyvek elérhetősége a Fenntarthatósági Témahét ideje alatt:
1. Töltse le ingyenesen a Mesetár alkalmazást a Google Play-ből vagy App Store-ból.
2. Nyissa meg az alkalmazást és lépjen be bármelyik korosztályt kiválasztva.
3. Válogasson kedvére a Fenntarthatósági Témahét polcon található 22 db interaktív
mesekönyv közül.

Kellemes időtöltést kívánunk!

