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CONCURS PENTRU
CADRELE DIDACTICE
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Acum un an, pe 18 martie, inauguram
rubrica #CiteștecuMihnea împreună cu
Mihnea Gâdici / Peripețiile lui Mihnea, un
mare iubitor de cărți, de doar 11 ani, care
timp de un an a citit, filmat și prezentat
pentru publicul Humanitas Junior nu mai
puțin de 38 de cărți. Așa cum am promis
atunci, toate cărțile prezentate în acest
răstimp vor ajunge în biblioteca unei școli
sau grădinițe.
Pentru că la Humanitas Junior credem
că toți copiii merită să se bucure de cărți
frumoase, din data de 18 martie și până în
data de 18 aprilie, profesorii și educatorii
care vor să încurajeze lectura în școlile și
grădinițele lor au prilejul să le înscrie în
concurs.
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Sunteți cadru didactic? Povestiți-ne
într-un scurt mesaj trimis pe adresa
junior@humanitas.ro care este cartea
copilăriei dumneavoastră pe care ați
recomanda-o și acum?
Câștigătorul, o școală sau o grădiniță care va
primi biblioteca formată din cele 38 de cărți
Humanitas Junior, va fi ales cu ajutorul
platformei random.org și anunțat pe
23 aprilie.
Vor fi luate în considerare doar mesajele
trimise pe adresa
junior@humanitas.ro.
Vă rugăm să consultați Regulamentul
oficial al concursului, publicat pe site-ul
humanitasjunior.ro la rubrica Caleidoscop.

URMĂREŞTE IEPURAŞUL!
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ŞTIRI
Dragi juniori și dragi părinți, de joi, 25 martie, până duminică, 28 martie, va avea loc
LibFest,Târgul online de carte și experiențe culturale, organizat de Libris.ro pe pagina de
Facebook, unde vor fi lansate noutățile Humanitas Junior.
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CE MAI CITIM?
„Un amestec captivant de intrigă
detectivistică, puzzle-uri care se cer
rezolvate și magie.“
Kirkus Reviews

Misterele de la Casa de Iarnă
este cel de-al treilea volum
al trilogiei Casa de Iarnă,
tradusă în 10 limbi.

Primul paragraf: Într-o sâmbătă geroasă
de la jumătatea lui martie, Elizabeth Estival
schia singură, când zări un petic de pânză
roșu-stacojiu atârnat de o creangă de arin
pe potecă, înainte. Tocmai se pregătea să se
întoarcă la Casa de Iarnă, nu atât pentru că
Norbridge, bunicul ei, o rugase să nu stea mai
mult de două ore, ci pentru că cerul de dupăamiază se acoperea deja de nori, iar ea nici nu
se atinsese de tema pentru weekend. Acum
însă, că încetinise până la o lunecare alene pe
schiurile ei de tură, obiectul îi atrase atenția.
De o ramură de copac era agățată o batistă
roșie – singura pată de culoare de pe vasta
întindere albă prin care șerpuia traseul.
Ultimul paragraf: Elizabeth privi lung
faianța, apoi iar pe Norbridge. Se îndreptă cât
era de înaltă, duse o mână la colier și își privi
bunicul cu ochi netemători.
— Nu e sfârșitul, spuse ea. Chiar deloc. Mie
mi se pare că de-abia începe.
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Traducere de Anca Bărbulescu

Între ele: O palpitantă poveste de de intrigi
și mistere, petrecută la Casa de Iarnă, cel mai
faimos și mai ciudat hotel din lume, peste
care plutește însă o amenințare teribilă.
Eroii ei, Elizabeth și Freddy, au 13 ani, sunt
curajoși, curioși și inventivi. Nimeni nu-i
întrece când vine vorba de rezolvat cifruri și
puzzle-uri și de găsit răspunsuri la cele mai
întortocheate întrebări. Numai că de data
asta pare că toate drumurile lor se înfundă.
Vor reuși cei doi adolescenți ingenioși să
găsească o cale ca să alunge amenințarea
abătută peste Casa de Iarnă și să scape hotelul
de primejdii odată pentru totdeauna?

Ben Guterson a fost profesor de literatură
în Colorado și New Mexico timp de un
deceniu. A lucrat mai mulți ani la Microsoft.
Trăiește în apropiere de Seattle, la poalele
Munților Cascadelor. Romanul Casa de
iarnă (Winterhouse, 2018), primul volum
al trilogiei cu același nume, este cartea sa
de debut. De la apariție și până acum a fost
tradus în 10 limbi și a fost finalist al Edgar
Award (2019) pentru cea mai bună carte
pentru copii și al Agatha Award (2019)
pentru cea mai bună carte de mister pentru
copii și adolescenți

Înainte de pandemie, la lansările romanelor din trilogia Casa de Iarnă participau atât de mulți copii, încât orice încăpere se dovedea neîncăpătoare
(imagini de la evenimente cu participarea autorului din trei școli din Statele Unite; sursa https://benguterson.com).

O NOUĂ SERIE PENTRU JUNIORI!
Dada şi Nunu
Faceţi cunoştinţă cu Dada şi Nunu, doi pisoi simpatici şi cu personalităţi pe cât de puternice, pe atât de diferite:
în vreme de Dada e înţelegător, Nunu e cam îndărătnic. Mami însă îi iubeşte la fel de mult şi încearcă să le dea
amândurora lecţii de folos în viaţă.
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Dada şi Nunu știu bine că orice copil trebuie să se spele pe dinţi
cel puțin de două ori pe zi. Dada le va arăta celor mici ce bine şi ce
amuzant este să te speli corect pe dinţi în fiecare zi, în schimb, Nunu
le va povesti ce se întâmplă atunci când nu te speli pe dinţi sau o
faci de mântuială. Copiii învaţă cel mai bine cu ajutorul exemplelor
şi al activităţilor, de aceea aventurile lui Dada şi Nunu sunt cea mai
convingătoare şi atrăgătoare cale de a-i împrieteni pe cei mici cu
igiena.
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De data aceasta, Dada şi Nunu învaţă cum să stea frumos la masă
după ce s-au spălat pe mâini şi ce e bine şi ce nu să mănânce. Pentru
că, se ştie, dacă nu te speli cu mare atenţie pe mâini şi nu mănânci
mâncare sănătoasă şi proaspătă, te doare burtica, aşa cum i s-a
întâmplat lui Nunu. Noroc că Dada şi mami au avut grijă de el şi
l-au pus iute pe picioare. Copiii învaţă cel mai bine cu ajutorul
exemplelor şi al activităţilor, de aceea aventurile lui Dada şi Nunu
sunt cea mai convingătoare şi atrăgătoare cale de a le povesti celor
mici câte ceva despre sănătate.

ÎN CURÂND

RECOMANDAREA PĂRINŢILOR
„Primele caiețele de activități ale lui David Am luat acest pachet de cărticele cu activități și
exerciții dintr-o librărie Humanitas. Momentan ne jucăm cu abțibilduri, David este fericit
să le descopere. Îi place sa le lipească mai ales pe el sau pe parchet 😃. În orice caz, exersează
abilitatea de a apuca un obiect între degetul mare și index (pincer grasp).
Vârsta de început pentru aceste caiețele este de 1,5 ani. Cu aceste activități copiii exersează:
– abilitățile motrice;
– coordonarea mână-ochi;
– dezvoltarea vocabularului și a imaginației;
– creativitatea.
Mai așteptăm puțin până va fi David pregătit ca să ne apucăm și de restul exercițiilor.“
Alexandra Corbu (@devorbacumami)
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Dacă aţi citit deja Aventurile lui
Habarnam şi ale prietenilor săi şi
Habarnam în Oraşul Soarelui, atunci
este timpul să începeți Habarnam
pe Lună, cel de-al treilea volum al
îndrăgitei serii, care apare într-o
ediție dichisită, cu ilustrații noi care
vă vor amuza și vă vor încânta.
Prichindeii din Orașul Florilor au
poftă de călătorit. Fiindcă, după cum
ştiţi, sunt sunt foarte curioşi din fire şi,
mai presus de toate,
plini de neastâmpăr, vor să pornească,
nici una, nici două, spre Lună. Ideea
călătoriei i-a venit lui Ştietot şi, ca
s-o ducă la îndeplinire, a construit o
navă cosmică, cu care să zboare doar
prichindeii cei mai disciplinaţi, adică
bineînţeles nu Habarnam şi Gogoaşă.
Dar ce să vezi? Lucrurile au luat o altă
întorsătură: tocmai ei doi ajung primii
pe Lună, unde au parte de peripeţii
de tot soiul cu „prichindeii lunatici“,
nişte prichindei cu altfel de apucături
şi altfel de preocupări decât cei
pământeni.

RECOMANDĂRILE PROFESORILOR
Dragi juniori și dragi părinți, am inaugurat pe pagina
noastră de Facebook rubricile de recomandări
#CarteadeIstorie și #CarteadeȘtiință semnate de
profesorul Marcel Bartic, respectiv profesorul Doru
Căstăian.

Sfatul nostru este să nu lăsaţi cartea
din mână până ce nu veţi afla cum
i-a salvat Ştietot, împreună cu
Cerceluşa şi cu Scrumbiuţa, pe cei doi
aventurieri şi cum s-au întors cu toţii
pe Pământ. Iar după ce veți termina
de citit Habarnam pe Lună, e musai să
treceți la volumul al patrulea al seriei,
Noile aventuri ale lui Habarnam
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ŞTIRI

Traducere de Andrei Pogăciaș

În fiecare marți, de la ora 19.00, profesorul Marcel Bartic va prezenta, pe rând, cărțile
#HJunior, cărți ale căror povești sperăm că vă vor face să înțelegeți și să îndrăgiți istoria.
Primele două episoade au fost dedicate romanelor grafice Iliada și Odiseea de Gareth Hinds.
Am aflat astfel cât de important este ca o poveste să ajungă la elevi într-o manieră cât mai
atractivă, care să le capteze atenția, să le creeze emoție, să poată să-și imagineze mai ușor,
datorită ilustrațiilor, scenele, personajele, epoca respectivă.
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Dragi juniori talentați, v-au plăcut
concursurile Vreau să fiu ilustrator
la Humanitas Junior! și Vreau să
fiu povestitor la Humanitas Junior!
inițiate anul trecut? În urma lor s-a
născut volumul O vacanță de 10+. Po
vestiri scrise și desenate astă vară, care a
însemnat debutul pentru 10 ilustratori
și 10 povestitori talentați cu vârsta
între 10 și 14 ani. Anul acesta, pe 19
aprilie, dăm startul ediției a doua a
concursului de ilustrație. Stați peaproape și nu pierdeți startul!

Traducere de Ana Alfianu

În fiecare joi, de la ora 19.00, pasionații de știință, mici și mari, vor descoperi poveștile
cărților apărute la #HJunior recomandate de profesorul Doru Căstăian.
În primul episod cititorii au aflat despre volumul Arhimede și începuturile științei de Jeanne
Bendick, o carte despre unul dintre cei mai mari învățați greci, unul dintre oamenii căruia îi
datorăm existența științei, o carte care îmbină informațiile științifice cu cele istorice într-un
mod atât de plăcut încât nu o poți lăsa deoparte până la finalul lecturii.

CĂRŢI PENTRU PĂRINŢI
Atunci când avem copii și rolul de părinte ajunge să ne copleșească, instinctul ne spune să
îi creștem așa cum am fost noi crescuți – este, la urma urmei, o soluție bună, la îndemână și
verificată. Nu putem însă să nu recunoaștem că, pe măsură ce generațiile se schimbă, nici
lumea nu rămâne aceeași, așa încât ceea ce era potrivit în copilăria noastră s-ar putea să nu
mai aibă aceleași efecte astăzi. Este premisa de la care pornește excelenta carte a lui Heather
Shumaker, care ne propune alternative inovatoare și curajoase la regulile arhicunoscute
de creștere a copiilor, ținând totodată seama de lumea în care trăim și de problemele cărora
trebuie să le facem față împreună. Iar prima dintre regulile așa-zis „rebele“ ale autoarei ne
spune să nu încercăm să le schimbăm sau să le nesocotim copiilor sentimentele, ci să le
ghidăm comportamentul.
Copiii nu e musai:
• să le facă pe plac adulților doar pentru că sunt adulți
• să se joace „frumos“, fără să se murdărească
• să-și împartă jucăriile cu ceilalți dacă nu simt nevoia să o facă
• să-și ceară scuze chiar dacă n-au greșit
• să fie întotdeauna cuminți

Traducere și note de Dana Georgescu

„O schimbare binevenită după cărțile care ne sfătuiesc să-i ținem pe copii din scurt… Heather
Shumaker ține seama de ceea ce au copiii nevoie cu adevărat.“
Lawrence J. Cohen, autorul bestsellerului Rețete de jocuri
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