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Ábécéskönyv 1–2. osztályosoknak
Válogatta Miklya Zsolt • Meséli Miklya Luzsányi Mónika
Rajzolta Schall Eszter
A/4; 160 oldal; keménytáblás; 3600 Ft

A Református Tananyagfejlesztő Csoport által fejlesztett kiadványok,
digitális változataik, valamint a hozzájuk készült
pedagógiai felhasználási javaslatok elérhetők a reftantar.hu-n.

„Teljetek meg Lélekkel” (Ef 5,18).
Pünkösd ünnepében nem az a legjobb, hogy a nyárhoz kötődik, hanem
az, hogy emlékeztet bennünket Isten Lelkének jelenlétére, arra, hogy
szükségünk van rá, és arra, hogy ha ő tölti be az életünket, akkor élő
víznek folyamai fakadnak fel bennünk (Jn 7,38–39). A szél fúj, amerre
akar, halljuk a zúgását, de nincs a hatalmunkban, nem mi fújjuk, de
elállítani sem tudjuk (Jn 3,8). A Lélek az, aki magával ragadhat bennünket is megfoghatatlan, mégis hatalmas erejével. Azzal az erővel, amely
nem erőszakkal, de nem is bódulattal, hanem józansággal és szeretettel
tölt be bennünket, és a Lélek gyümölcsét termi az életünkben (Gal 5,22–
23), amely nekünk is, a körülöttünk levőknek is kifogyhatatlan áldást
ígér. Még akkor is, sőt akkor még inkább, amikor közvetlen szomszédunkban háborúkról és háborús hírekről hallunk, nemzet nemzet ellen
és ország ország ellen támad, amikor a vajúdás kínjainak kezdetét idézik
az események (Mk 13,7–8). Most még inkább könyörögnünk kell a Lélek
kiáradásáért, hogy vessen gátat a gonoszság áradatának, újítsa meg a
teremtett világot, és töltsön be bennünket élő reménységgel, kitartó
könyörgéssel, igaz cselekedetekkel.
Kívánjuk Olvasóinknak, hogy mind a pünkösdi ünnep, mind a nyári
hétköznapok ilyen feltöltekezés és megújulás időszakát jelenthessék a
számunkra.
Galsi Árpád
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Köszöntés az Olvasónak

„Uram, irgalomnak és szeretetnek Istene, a háború véres fellegeit Szentlelked erejével távoztasd el tőlünk. Uram, Te mondottad: aki embervért
ont, annak vére ember által ontassék ki. Uram, adj bölcsességet a népek
vezetőinek. Rettentsd vissza őket az irtózatos öldökléstől. (...) Mutasd meg,
hogy a kiontott vért nem lehet lemosni többé annak a kezéről, akire reáhullott. Értesd meg mindenkivel, hogy a háborúban csak a bűn győz, és
mindenki veszít. (...) Uram, ne engedd, hogy hitvesek elszakadjanak hitvesüktől, hogy apák elhagyják gyermekeiket, hogy a házakat siralom
járja át, és a termő mezőkön véres tetemek heverjenek, sőt inkább hozd
el az igazságnak és a szeretetnek a lelkét minden népekre. Hatalmas
kézzel törd össze a büszkélkedőt és a jogtalankodót. Állj azok mellé, akik
a Békesség törvényeit követik. Ne engedd eltiporni a gyengét, ha igazságban jár. Alázd meg a hatalmast, ha az erőszak az igazsága. Könyörülj ezen
a bűnös és Ellened lázadó emberiségen. (...) Ámen.”
Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén (86–87. oldal, részlet)
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Böjttől pünkösdig
Bölcsföldi András (szerk.)
Húsvét közelében
Magyar írók novellái böjttől pünkösdig
Fr/5; 176 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Ez a kötet a böjttől pünkösdig terjedő időszakot követi végig, ismert és kevésbé ismert magyar írók novelláit rendezve az ünnepek szerint öt fejezetbe.
„Jézus van a középpontban, Isten nagy váltságművének a személye, aki által megváltozhat, megfordulhat az életünk: reménytelenségből reménységet kaphatunk, csüggedésből lelkesedést, zuhanásból felemelkedést, sötétségből fényt, halálból életet. Így
olvashatunk... börtönben született passiójátékról,
Jézus hajnali útjáról, a húsvét öröméről, a piros tojás jelképes üzenetéről, a konfirmáció gyakorlatáról és az egyház hűségre rendelt idejéről.” (Részlet az Előszóból)
A novellák szerzői: Ady Endre, Demeter Adél-Hajnalka, Dezső Anna, Fekete István,
Karinthy Frigyes, Koósa Mária, Krúdy Gyula, Lázár Ervin, Makkai Sándor, Móra
Ferenc, Móricz Zsigmond, Pálinkás Mihály, Szabó Dezső, Szép Ernő, Tóth-Máthé
Miklós, Visky András

Bölcsföldi András szerkesztésében megjelent további novellásköteteink:
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Ideje van az olvasásnak
A reformáció öt évszázadának
novelláiból

Karácsony ideje
Magyar írók novellái adventtől
vízkeresztig

Fr/5; 248 oldal; keménytáblás; 2000 Ft

Fr/5; 188 oldal; keménytáblás; 2000 Ft

Siba Balázs
Hétfőtől szombatig
Lelki rítusok és spiritualitás a mindennapokban
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Spiritualitás a hétköznapokban

Fr/5; 240 oldal; kartonált; 2600 Ft
Munka, étkezés, kertészkedés… Van ezeknek valami
köze a keresztyén hithez? Mi az a hétköznapi, rutinszerű
cselekvésekben, ami imává, hitté, liturgiává válhat? Siba
Balázs tudományos esszéi a protestáns spiritualitás gondolatkörében végigkalauzolnak a hétköznapi élet színterein, és megmutatják, hogyan hathatja át az Istennel
való kapcsolat a legköznapibb helyzeteket is. Szól ez a
könyv mindazoknak, akik nem elégszenek meg azzal,
hogy hitük a templomra és a gyülekezeti életre szorítkozzon, hanem szeretnék, ha az életük, a hétköznapjaik is imádsággá válnának.
„Mi van akkor, hogyha életünk ideje nemcsak lepereg, hanem jelentést és jelentőséget
hordozhat azáltal, hogy legegyszerűbb cselekvésünk is Krisztusra mutat? Mi lenne, ha
életünk egyszerű hétköznapjai közt menet közben kialakulna bennünk a hála, amikor az
imádság már nemcsak cselekvés, hanem az élet maga?” (Részlet az Előszóból)
A szerzőről:
Siba Balázs református lelkész, egyetemi tanár, a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a
Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetője. Főbb kutatási területei a narratív identitás, a pasztorálteológia, a pedagógiai modellek és a mindennapok
spiritualitása. Református lelkész feleségével és három
fiával Törökbálinton él.
További kiadványaink a szerző közreműködésével:
Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (szerk.)
Lelki éhség. Protestáns spiritualitás a 21. században
B/5; 348 oldal; kartonált; 2800 Ft
Siba Balázs – Siba-Rohn Hilda
Élettérkép. Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata
B5; 132 oldal; kartonált; 1500 Ft
Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.)
Együtt a hit útján. Gyülekezetpedagógiai kézikönyv
B/5; 400 oldal; kartonált; 3300 Ft
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Református énekeskönyv: új méretekben is

Reformát s énekeskönyv
Református
énekeskön
Középméretű, sötétkék és világoskék színben, egyszerű és mintás kivitelben
Fr/5 (128×183 mm), 1020 oldal; keménytáblás; 3300 Ft
Az új Református énekeskönyv (RÉ21) megújult tartalommal – több mint kétszáz új
ének felvételével és mintegy félszáz, ritkábban használt ének elhagyásával – és megújult beosztással segíti istentiszteleteinken az éneklés liturgikus funkcióját, az adott
istentisztelet rendjének és az egyházi év ünnepi időszakainak megélését. Az énekeskönyvet kibővített istentiszteleti rész, illetve részletes függelék egészíti ki.
Református énekeskönyv
Kis méretű, sötétkék, mintás
A/6 (100×146 mm), 1020 oldal; keménytáblás; 3000 Ft
Református énekeskönyv
Nagy méretű, sötétkék, mintás
B/5 (148×218 mm), 1024 oldal; keménytáblás; 6500 Ft
Református énekeskönyv
Középméretű, bőrkötéses, arany élmetszéssel
Fr/5 (128×183 mm), 1020 oldal; fekete bőrkötés, arany élmetszés; 14 000 Ft
Várhatóan nyártól kis és nagy méretben is kapható lesz az új Református énekeskönyv
(sötétkék, mintás borítóval), valamint a középméretű változat bőrkötésű, arany
élmetszésű kivitelben is elérhető lesz.
Református gyülekezetek és intézmények az új Református énekeskönyvet bevezető
áron, 30%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg (a bőrkötésű változat kivételével).
Értékhatárhoz kapcsolódó mennyiségi kedvezményünk bárki számára elérhető: egy
termék 100 000 Ft feletti vásárlása esetén 30% kedvezményt kínálunk.
A nyomdaiparban tapasztalt anyagbeszerzési problémák miatt egyelőre nem tudjuk biztosítani az énekeskönyv állandó elérhetőségét. Megértésüket köszönjük.
Az énekeskönyvekre előjegyzést a kiadó központi elérhetőségén (kalvin.kiado@
kalvinkiado.hu) veszünk fel. Webáruházunkban értesítés kérhető arról, ha a termékek készletre kerülnek, illetve az egyes típusoknál feltüntetjük a várható érkezést.
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Kecskés D. Balázs (szerk.)
Reménykedve várjuk
21 evangéliumi motetta vegyeskarra
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Éneklő egyház

A/4; 68 oldal; irkafűzött; 1300 Ft
Hét fiatal zeneszerző bibliai szövegekre készült kórusműveit tartalmazza a kiadvány. A huszonegy, három-, illetve
négyszólamú vegyeskarra írt motettát Jézus példázatai,
illetve az egyházi év vasárnapjaihoz, ünnepeihez tartozó
evangéliumi szakaszok inspirálták. Általánosságban is
elmondható, hogy szerzőink a zenei színvonal megőrzése
mellett az egyszerűségre törekedtek, figyelembe véve az
amatőr kórusok lehetőségeit. Ennek egyik jellemzőjeként a művek csaknem egyharmada háromszólamú vegyeskart foglalkoztat.
Bizalommal ajánljuk e kórusműveket kórusainknak, akik a zenei interpretáció és
a hangzásvilág terén bizonnyal új felfedezésekkel gazdagodhatnak a művek megtanulása során. (Részlet Bódiss Tamás Előszavából)
További ajánlatunk:
Bódiss Tamás (szerk.): Adjatok hálát az Istennek!
Kórusművek, énekfeldolgozások 1200 Ft
Gárdonyi Zsolt: Dévai Bíró Mátyás intelme vegyeskarra és orgonára 700 Ft
Gárdonyi Zoltán: Válogatott kórusművek
Hat letét énekeskönyvi dallamokhoz • Hat kórusmű 1200 Ft
Gárdonyi Zoltán: A tékozló fiú
Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára 990 Ft
Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegy
Kis oratórium három énekhangra és négyszólamú vegyeskarra orgonával 990 Ft
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A Református Tananyagtár újdonságai
ABC kuckó
Ábécéskönyv 1–2. osztályosoknak
Válogatta Miklya Zsolt
Meséli Miklya Luzsányi Mónika
Rajzolta Schall Eszter
A/4; 160 oldal; keménytáblás; 3600 Ft
Gyerekmondókák, klasszikus és kortárs versek, Sára
királykisasszony és Lóci lovag történetei
Olvasástanuláshoz, iskolai és otthoni használatra
egyaránt ajánljuk ezt az ábécéskönyvet, amelyet a mondókák, versek mellett a folytatásos mese és a derűs,
játékos rajzok is igazi „betűkuckóvá” tesznek.
Papp Zsuzsa – Vajda Melinda
Fejlesztő munkafüzet az Iskolaböngészőhöz
A/4; 72 oldal + matricás melléklet; kartonált; 1500 Ft
Az Iskolaböngésző című, iskolára hangoló képes albumhoz készült ez a játékos feladatokat tartalmazó munkafüzet, amely kiváló fejlesztőpedagógiai eszközként használható nagycsoportos óvodások és első osztályos diákok számára.
A munkafüzetet a benne található matricák és a reftantar.hu-n elérhető digitális kiegészítők teszik igazán
vonzóvá a kicsik számára.
Kapcsolódó kiadvány:
Iskolaböngésző Rajzolta: Vajda Melinda
A/4; 20 oldal; irkafűzött; 900 Ft
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.)
Levélszárnyak
Irodalmi szöveggyűjtemény 1–2. évfolyam
Pap Kata illusztrációival
210×210 mm; 248 oldal; kartonált; 3500 Ft
Az 1–2. osztályosoknak készülő irodalmi szöveggyűjtemény-sorozat első kötete, amelyben kortárs és klasszikus magyar szerzők verseit, meséit olvashatjuk az ősz
eseményeihez, hangulatához kapcsolódva.
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Molnárné Ötvös Tünde
Fénnyel írt egyházművészet
Református tartalmak a vizuális kultúra tantárgy
tanítása során
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A Református Tananyagtár újdonságai

B/5; 220 oldal; kartonált; 3500 Ft
Ez a komplex szemléletű kiadvány formálni kívánja a
pedagógusok szemléletét, és segítséget ad, hogy a diákok
maguk is felfedezhessék a teremtett világ összetettségét,
titkait. Arra törekszik, hogy összekapcsolja az egymást
gazdagító művészeti és lelki élményt. Így mutatja be például a református templomok kazettás mennyezeteinek
motívumrendjét és a népművészet kifejezésmódját.
A könyv fejezeteiben lépésről lépésre haladva az ismerettár és a háttértár segítségével feltárulnak azok az összefüggések, amelyekre aztán a pedagógiai munkában
érdemes rávilágítani. Elmélet és gyakorlat harmonikus együttmozgásában jutunk el
a 16. századtól a 21. századig, a leíró részek és a képek összhangja kiemel és orientál,
saját tanári szerepünk újragondolására késztet, hogy ezzel a lelkülettel segíthessünk
a következő generációknak – múltjuk, jelenük és önmaguk megismerésében.
Előkészületben:
Szabó-Nyulász Melinda
Gondold újra, alkoss másképp!
Tananyagba építhető kreatív ötlettár pedagógusok,
oktatók, szakemberek számára
A/4 (200×270 mm); 188 oldal; kartonált; 3500 Ft
A tanári ötlettárban művészeti, vizuális neveléshez kapcsolódó mintafoglalkozásokat találunk öt kategóriában: az
egyszerűen kivitelezhetőektől, a rajzolásra és festésre épülő
kétdimenziós, majd a háromdimenziós és a filmes feladatokon át az igazán összetett, komplex előkészítést és megvalósítást igénylő tanulási alkalmakig. A gyűjteményben a foglalkozásokat 45 perces blokkokra bontottuk.
A foglalkozások célja az alkotás örömének átélése, alapelv, hogy nincs jó vagy kevésbé sikerült eredmény. Emellett a feladatok megvalósítása közben olyan többlettudásra
is szert tesznek a gyerekek, és olyan gondolkodásmódot sajátítanak el, ami segíti őket
más tantárgyak tanulásában is.
Az ötlettárat Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor, művészeti
oktató hosszú idő alatt szerzett tapasztalataiból merítve állítottuk össze.
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Az MBTA hírei
A Magyar Bibliatársulat ukrán nyelvű kiadványai menekülteknek
Az ukrajnai konfliktus miatt nemcsak itthon, hanem a környező országokban is
nagy igény mutatkozik az ukrán nyelvű Bibliára. Bár az Ukrán Bibliatársulat
továbbra is működik, az orosz invázió miatt helyzetük ellehetetlenedett, ezért az
Ukrajnával szomszédos országok bibliatársulatai összefogtak, hogy ezt a hiányt
közösen pótolják. A Magyar Bibliatársulat az Ukrán Bibliatársulattal közösen
korábban ugyan már megjelentetett egy kétnyelvű Újszövetséget, de mivel ez mára
szinte teljesen elfogyott, jelenleg több, könnyen ajándékozható, a menekültek számára díjtalanul biztosított kiadvány megjelentetésén fáradozunk.
János evangéliuma Ukrán–magyar nyelven
Ez az ukrán–magyar nyelvű, füzetformátumú kiadvány János
evangéliuma mellett egy olyan QR-kóddal ellátott kártyát is
tartalmaz, amelyet leolvasva egy applikáción keresztül elérhető
a teljes ukrán nyelvű Biblia.
Ukrán Újszövetség
A teljes Újszövetség ukrán nyelven, füzetformátumban.
Ukrán nyelvű bibliai szövegválogatások
A Segítség a bajban és Vigasztaló szavak című rövid, ukrán nyelvű
füzetek vigasztaló, bátorító szentírási igéket tartalmaznak a nehéz helyzetben, sorscsapásban, háborúban szenvedők számára összeválogatva.
Ezek a kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, kifejezetten karitatív
céllal, ingyen ajándékozzuk azok számára, akik segítik, befogadják menekült testvéreinket. Mivel rengetegen érkeznek kisgyermekkel, ezért a fenti négy kiadvány
mellett gyermekeknek szóló, illusztrált füzeteket is tervezünk megjelentetni.
Kérjük, hogy akik szeretnének igényelni valamelyik kiadványunkból, írásban jelezzék az info@bibliatarsulat.hu e-mail-címen. A Bibliajárat Facebook-oldalunkon a
bibliamisszió ukrán helyzetével kapcsolatos napi hírek is olvashatók.
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Közelgő események a Kálvin Kiadó részvételével:
29. Szent István Könyvhét
Budapest, Ferenciek tere
Május 16–21.
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Hírek, események

Szlovákiai Lelkészek Konferenciája
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Június 8.
93. Ünnepi Könyvhét
Budapest, Vörösmarty tér – Duna-korzó
Június 9–12.
A Magyar Bibliatársulat és Kálvin Kiadó standját
idén a Vigadó téren találják meg olvasóink.
Még ilyet! – Legyen a tanulás öröm! Érdekes tananyagot mindenkinek!
Grafikai kiállítás
a Református Tananyagtár köteteiben megjelent illusztrációiból.
Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, Deák Ferenc tér 4.
Június 9–12.
A Könyvhét ideje alatt egész nap családi programok várják
az általános és középiskolás gyerekeket, szülőket és pedagógusokat.
Programjaink az Ünnepi Könyvhéten: www.reftantar.hu, www.kalvinkiado.hu
REND – Református Egyházi Napok Dunántúl
Pápa
Július 1–2.
Reformátusok Szárszói Konferenciája
Balatonszárszó, SDG Konferencia-központ
Augusztus 11–13.
A Szent István Könyvhét ideje alatt a Stephanus Könyvesházban
(1053 Bp., Kossuth L. u. 1.) tartandó könyvbemutatókon várjuk az érdeklődőket:
Május 16. hétfő, 16 óra: Spiritualitás a hétköznapokban
Beszélgetés Siba Balázs Hétfőtől szombatig című könyvéről.
Résztvevők: Siba Balázs, Varga Gyöngyi, Toókos Péter János
Május 18. szerda, 16 óra: A kereszténység történeti atlasza
A könyvbemutató résztvevői: Gárdonyi Máté, Lányi Gábor, Ablonczy Bálint
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Beszámolók programjainkról
Könyvvásár a diósdi református gyülekezetben

Fotó: Füle Tamás

Szinte minden gyülekezet életében jelentős esemény volt a 2022. március 6-ai vasárnap, hiszen bibliavasárnap, a böjt első napja és a legtöbb helyen úrvacsorás istentisztelet is volt, hasonlóan hozzánk, a diósdi reformátusokhoz. Ugyanakkor a Kálvin
Kiadónak hála, mi egy jelentősebb bizományi könyvkészlet kihelyezésével is gazdagíthattuk idén ezt az eseményt.
Ismeretes, hogy a bizományi értékesítés jelentős adminisztrációt jelent mindkét
fél részére, miközben egy bizalmi kapcsolatot is feltételez. Mindazonáltal nemcsak
a legkeresettebb kiadványok szemet gyönyörködtető látványa, hanem az értékesítés
nagyságrendje is hozzájárult ahhoz, hogy a kiadó és mi is sikeresnek ítélhessük az
együttműködést. A kihelyezett 260 db-os könyvkészlet minden ötödik könyve gazdára talált. Ehhez, a kiadó által igényesen összeállított könyvválaszték mellett, a
felajánlott 20% kedvezmény és az is hozzájárult, hogy további három istentiszteletünkön is nálunk maradhattak a könyvek.
Köszönet érte a Kálvin Kiadónak és az együttműködésre nyitott vezetőknek,
munkatársaknak.
Áldás, békesség!
Kugel Tibor
presbiter
A Bölcsföldi András válogatásában megjelent Húsvét közelében. Magyar írók novellái
böjttől pünkösdig című kötet bemutatója a
Púder Bárszínházban zajlott március 17-én.
A könyvet Bagdán Zsuzsanna mutatta be.

Debrecenben a Karakter 1517 Könyvesbolt
és Kávézó adott otthont dr. Molnárné Ötvös
Tünde: Fénnyel írt egyházművészet. Református
tartalmak a vizuális kultúra tantárgy tanítása
során című kötete bemutatójának április
28-án. A szerzővel dr. Győri János közgyűjteményi igazgató beszélgetett.
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Fotó: Szirák Sára

Könyvbemutatót tartottunk április 26-án
este a Budapest-budai református gyülekezet nagytermében.
Siba
Hétfőtől
szombatig. Lelki rítusok és spiritualitás a
b
ib Balázs:
l
f
mindennapokban című könyvét Bernhardt Dóra egyetemi adjunktus mutatta be az
érdeklődőknek.

Paul Lawrence – Richard Johnson (szerk.)
Bibliai kéziatlasz
Fordította: Görgey Etelka

Kálvin Téka

Könyvajánlat

222×160 mm; 192 oldal; kartonált; 4000 Ft
Az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva a
Szentírás olvasóinak ismereteit. A világ teremtésétől a
keresztyénség terjedéséig végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva azt képekkel, térképekkel
és háttérinformációkkal, könnyen használható, olvasóbarát formában.
Miskolczi Enikő
(szerk.)
Imaséták
Példatár
A/4; 120 oldal; kartonált; 1500 Ft
Különleges és egyre népszerűbb formája a vezetett
imádságoknak az imaséta. Ezek gyülekezeti táborokban, csendesnapokon, egyházi rendezvényeken az Istennel való beszélgetésre kínálnak alkalmat. A résztvevők az állomásokon igék, idézetek,
egyszerű, de mély gyakorlatok segítségével merülhetnek el az imádságban. Ez a válogatás 23 imaséta leírását és a megvalósításukhoz szükséges instrukciókat tartalmazza.
Lloyd C. Douglas
„És köntösömre sorsot vetettek”
Fr/5; 740 oldal; kartonált; 2500 Ft
Az újszövetségi korban játszódó történelmi regény a római
katona, Marcellus Gallio történetét beszéli el, akihez a sorsvetés után a keresztre feszített názáreti Jézus köntöse kerül, és
útnak indul, hogy megtudja, mi az igazság a különös köntössel és korábbi tulajdonosával kapcsolatban. Kitalált történet a
keresztyénség gyökereiről, értékekről, spiritualitásról, hitről
és Krisztusról, aki tanításával, életével, halálával és feltámadásával zsidót, pogányt, katonát, rabszolgát és a mai olvasót
is képes megszólítani, és új, teljesebb útra indítani.
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Kálvin Téka

Foglalkoztatók nyárra gyerekeknek
Christina Goodings
Kézműves ötletek bibliai történetekhez
A/4; 32 oldal; kartonált; 1100 Ft
Egyszerűen megvalósítható, de látványos modelleket készíthetnek a gyerekek a könyvben található ötletek alapján.
József színes ruháját, Góliát sisakját, Péter halászhajóját,
ugráló békákat, cethalat és egy oroszlánmaszkot is fabrikálhatnak a Bibliával ismerkedő óvodások és iskolások, miközben a bibliai történet rövid összefoglalását is olvashatják.
Bethan James – Honor Ayres
101 bibliai fejtörő
Színes matricákkal
Fordította: Győri Katalin
210×280 mm; 48 oldal + matricák; kartonált, fülekkel; 1400 Ft
Olvass velünk a legismertebb bibliai hősökről, majd ragassz,
színezz, párosíts, keress és számolj ebben a 101 izgalmas
feladatot rejtő foglalkoztató füzetben!

Peresztegi-Nagy Lídia – Varga-Amár Lászlóné
Fogalmazás munkafüzet C. S. Lewis Az oroszlán,
a boszorkány és a ruhásszekrény című könyvéhez
3–4. osztály
A/4; kartonált; 160 oldal; 1500 Ft
Tarts velünk, hogy együtt kövessük nyomon az oroszlán, a
boszorkány és a ruhásszekrény történetét! A nem mindennapi történet megismerése során lépésről lépésre elmélyítjük a
fogalmazásórákon tanultakat. A munkafüzet feladatait megoldva jártasságot szerezhetsz a szövegalkotásban, idővel pedig
egészen biztosan ráérzel az olvasás és az írás gyönyörűségére.
További munkafüzeteink:
Fejlesztő munkafüzet az Iskolaböngészőhöz 5–8 éveseknek 1500 Ft
Munkafüzet Lackfi János Jóság néni csokija című könyvéhez 7–8 éveseknek 1100 Ft
Munkafüzet Kármán Tibor Egy focista naplójából című könyvéhez 5–6. osztály 1000 Ft
Munkafüzet Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című könyvéhez 5–6. osztály 1200 Ft
Gondolkodtató fizikapéldatár 7–8. osztály 2200 Ft
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Nyári olvasmányok gyerekeknek

Steph Bryant – Lizzie Henderson
Teremtés-füzetek
Steph Marshall rajzaival
200×200 mm; 32 oldal; kartonált; 1200 Ft/kötet
A teremtésről szóló sorozat korunk meghatározó tudományos elméleteit hozza közel a gyermekekhez, érthetően magyarázva el a világegyetem, bolygónk és az élővilág létrejöttét. Az
eleven elbeszélő stílus és a megkapó illusztrációk is segítenek, hogy a legkisebbek is ámulva
csodálkozzanak rá Isten kreativitására, szeretetére és hatalmára. 6–10 éveseknek ajánljuk.
Ahol a kincsed van
Szólások és közmondások a Bibliából
Fr/5; 100 oldal; kartonált; 700 Ft
Kötetünkben a Bibliából eredő leggyakoribb szólások és közmondások mai jelentését, használatát mutatjuk be, elsősorban az általános iskolás korosztály tagjai számára.
Győri Katalin
Felhők szigete Ifjúsági regény
A/5; 216 oldal; kartonált; 690 Ft
Beni nagyon várja a vakációt, a szokásos közös nyaralást a szüleivel.
A nyár azonban nem úgy kezdődik, ahogy ő szeretné: szülei sokat
veszekednek, és elküldik őt egy keresztyén táborba, holott neki
mindehhez semmi köze nincs. A Felhők Szigetén a magányos fiút
sok meglepetés várja. Nemcsak kalandok és barátok, hanem egy
olyan Valaki is, aki egész életének új irányt ad majd.

További ajánlatunk:
Ficsorné Kapus Mónika: A középső Ifjúsági regény 590 Ft
Kármán Tibor: Egy focista naplójából Ifjúsági regény (nem csak) fiúknak 1900 Ft
Elizabeth George Speare: Ércíj Regény 1700 Ft

A kereszténység történeti atlasza
Szerkesztette: Alec Ryrie • Fordította: Szabadi István
A/4; 224 oldal; keménytáblás, védőborítóval; 8000 Ft

A borítón Marijke ten Cate illusztrációja látható a Nagy családi gyermekbibliából.
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