Könyvekkel a környezettudatosságért gyerekeknek
Könyvajánlónkban olyan kiadványokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek mesélve
tanítják meg mindazt, ami személyes üggyé teszi a környezetvédelmet.
Itt az ideje tanulni a hibánkból és elkezdeni a rendrakást. Benne vagy?
Nagyon Zöld Könyv
Gévai Csilla
A szerző egyike azoknak az alkotóknak,
akiknek a zászlóshajójuk a környezetvédelem.
Elhivatott Földünk védelme és a
környezettudatos életmód hirdetése mellett,
amit igyekszik is minden fórumon eljuttatni a
gyerekekhez.
A zöld felelősségtudat minden könyvében tetten
érhető. A könyv 2011-ben látta meg a
napvilágot.
Mi mindent is tudhatsz meg a Nagyon Zöld
Könyvből?
A könyv a túlnépesedéssel kezdődik, és arról,
hogy mindez mivel jár. Megmagyarázza az
ökológiai lábnyom fogalmát, a
környezetváltozás folyamatát. Megérteti, miért rossz és mivel jár, hogy melegszik a Föld.
Iszonyúan jól szemlélteti az üvegházhatást, hogy miért nélkülözhetetlenek az esőerdők, miért
végtelenül károsak a melegházi gázok ekkora „mesterségesen gerjesztett“ mennyiségben.
Miért apad a vízkészletünk, mi is valójában a légkör fogalma, miért jó nekünk úgy, ahogy
van és miért került veszélybe? Elmagyarázza, hogy mennyire pazarlóan élünk, hogy hogyan
és mennyire apadnak a készleteink. Bemutatja a földgáz, a villamosenergia, sőt az
atomenergia természetét is és kitér a megújuló energiaforrásokra.
Gévai Csilla bravúrosan eltalált hangnemmel, közvetlen stílussal, rengeteg humorral és
kikacsintással tartja fent az érdeklődésünket. A könyv végére mindegyikünk úgy érezheti,
hogy Csillagpor Csilla az egyik legjobb barátunk, akivel megbeszélhetjük a világ nagy
dolgait. Az illusztrációt külön is meg kell említenünk. A szerzőnő egyedi, humoros, ironikus
rajzait önmagukban is szívesen szemléli az ember. Nem lehet rajtuk nem nevetni, nem lehet
nem szeretni.
A kötethez kapcsolódóan Nagyon Zöld Füzet címmel foglalkoztató is kapható.
Forrás: https://foxbooks.hu/2019/02/18/a-legjobb-kornyezettudatos-gyerekkonyvek/
https://www.libri.hu/szerzok/gevai_csilla.html

Nagyon kék könyv - Mindent a vízről
Gévai Csilla
A Nagyon Kék Könyv egy gyerekeknek szóló,
környezettudatos gondolkodást fejlesztő sorozat
második kötete. Míg az első rész, a Nagyon Zöld
Könyv általában beszélt a környezetvédelemről, addig
a Nagyon Kék Könyv a víz témáját járja körbe:
állapotát, múltját, jelenét és jövőjét. A szerző vallja,
hogy egyetlen ember sem vonhatja ki magát az egyéni
felelősség alól, ha a vizek állapotáról és jövőjéről van
szó.
A tudomány rejtelmei iránt érdeklődő gyerekek
imádni fogják. Ez azonban nem mesekönyv, hiába
bukkannak fel a lapszéleken manók és tündérek,
hanem egy szórakoztató ismeretterjesztő könyv.
Sok mindent megtudhatunk a könyvből, mely közül néhány a teljesség igénye nélkül:
-

hangsúlyozza milyen nagy érték az édesvíz

-

összegyűjti a varázslatos, vízzel kapcsolatba hozható isteneket és mitológiai lényeket

-

szól a naprendszerben előforduló vízről

-

vízzel kapcsolatos közmondásokat gyűjt össze

Forrás: https://moly.hu/konyvek/gevai-csilla-nagyon-kek-konyv

Veszélyben a Világunk kötetei:
Az emberiség
A víz
A Föld
A levegő
Az állatvilág
Steve Pollock - Peter Wingham
A trópusi dzsungelek, az „esőerdők” több ezer
kilométerre vannak tőlünk. Miért befolyásolja
mégis az életünket, ha kivágják, felégetik benne a
fákat? Mi történik az óceán élővilágával, ha egy
megsérült tankhajóból a tengervízbe ömlik a
kőolaj? Mi módon veszélyeztetik a mezőgazdaságban használt vegyszerek a madarak és a
kisebb állatok fennmaradását?
Ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre adnak választ a Veszélyben a Világunk kötetei. A
világ minden tájáról vett példákon mutatják meg, milyen kényes egyensúlyt alkot a természet,
ember és környezete, és milyen bajok következnek be, ha ez az egyensúly megbomlik. Abban
is segít eligazodni, hogy hogyan segíthetünk ezeken a bajokon mi magunk is.
Forrás: https://rukkola.hu/konyvek/71926-az_emberiseg

Ökológia
Michael Scott
A Fiatalok Oxford
Könyvtára sorozat Ökológia kötete bámulatos
fényképekkel és ábrákkal tárja fel a természet
csodálatos világát, azzal az üzenettel, amit senki nem
hagyhat figyelmen kívül.
Nélkülözhetetlen útikalauz a növények és állatok
világához: feltárja lakóhelyeiket, a természet
törékeny egyensúlyát és a veszélyt, amit mi emberek
jelentünk számukra. A környezettudatossággal egy
külön fejezet foglalkozik a könyvben, amely Az élet
fenyegetettsége címet viseli. Ezen belül az alábbi
témákkal foglakozik:
-

Eltűnő világ
A bárka veszélyben: élőhelyek elvesztése, kipusztulása és természetvédelem
A világ szennyezése
Sav, olaj és ózon: a szárazföld, a tenger és a levegő szennyezése
Leckék az életnek
Életforma váltás: megőrizni az életképes Föld bolygót a jövő számára

Forrás: https://moly.hu/konyvek/michael-scott-okologia

