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300+ klasszikus és modern mesekönyv
600+ izgalmas játék

folyamatosan bővülő tartalom

100+ kötelező és ajánlott olvasmány 
a NAT és kerettanterv alapján

300+ izgalmas feladat

150+ angol nyelvű történet és flashcard
6 különböző nyelvi szinten

600+ játék és feladat



“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


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



A Mesetárban április 19-25. között ingyenes hozzáférést biztosítunk a 
Fenntarthatósági Témahét témájához kapcsolódó animált, interaktív tartalmainkhoz. 

A témahét ideje alatt a pedagógusok, szülők és diákok kiemelt, dedikált polcon 
érhetik el a 22 db ingyenes történetet. 

Az órai alkalmazás elősegítésére segédanyaggal és (táv)oktatásban is 
megvalósítható tevékenység ötletekkel is készülünk. Ezek letölthetőek a 
bookrkids.com/fenntarthatosagi-temahet oldalról egy héten át. 

& BOOKR KIDS

https://bookrkids.com/fenntarthatosagi-temahet


Fenntarthatósági Témahét
dedikált, kiemelt polc



1. A kiskakas gyémánt félkrajcárja - Arany László
2. A tölgyfa születésnapja - Zelk Zoltán 
3. A Tisza - Petőfi Sándor 
4. Az Alföld - Petőfi Sándor
5. Barátaink a ház körül - Nemes Nagy Ágnes
6. Az Illatok és Hangok Őrzője - Maros Krisztina
7. Első könyvem az univerzumról - Farkas Róbert 
8. Gufó a fák ünnepén - Lanczkor Gábor
9. A tizenkét hónap - BOOKR Kids 

10. Időjárás 30 másodpercben - Jen Green
11. Rovarok 30 másodpercben - Anna Claybourne
12. Barangolás az állatkertben - BOOKR Kids 
13. Old MacDonald Had a Farm 
14. Fedezd fel óceán - Lonely Planet
15. Sas és az ember - Aranyosi Ervin, Bodnár Katalin, Horváth Márton
16. Fecskemese - Vajda Éva
17. A Day at the Beach - BOOKR Kids
18. Bob meséi sorozat 1-5. rész - Diószegi Judit

Fenntarthatósági Témahét
Mesetárban kiemelt polcon ingyenesen elérhetőek



Fenntarthatósági Témahét
mese példák



Fenntarthatósági Témahét
mese példák



Fenntarthatósági Témahét
letölthető játék példa



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

