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MIKKAMAKKA – ÚJ GYERMEKLAPOT 
INDÍT AZ OKTATÁSKUTATÓ 
ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET!

SZEKERES NIKOLETTA

Mi a célja a lelkes és fiatalos szerkesztő csapatunknak? 
Az, hogy olvasóink megismerjék a legjobb, legklasszikusabb, legmodernebb, 

legkortársabb és legviccesebb gyerekirodalmat és azokat is, akik írják, rajzolják!
Az, hogy olyan szuper illusztrációk jussanak el hozzájuk, amik az ő világukhoz és 

mindennapi életükhöz legközelebb állnak, művészi és komplex módon képviselik az 
egyik legősibb megjelenítési módot, a vizualitást, és láthassák azt, milyen, amikor a 
szöveg és a kép egymásra hat, együtt alakít ki új világot!

Az, hogy megismerjék a világ sokféleségét, riportokon és portrékon keresztül 
találkozzanak nem mindennapi életet élő felnőttekkel, gyerekekkel, furcsa foglalko-
zásokkal, különleges tájakkal, izgalmas történelmi eseményekkel, vagy éppen szuper 
receptekkel, és a minden számban visszatérő képregényfigurákkal!

Az, hogy minden gyerekkézben ott lehessünk a tematikus lapszámokkal, amelyek 
igényes, minőségi és a gyerekek világára összpontosító tartalmat ígérnek hónapról 
hónapra. 

Első számunk az utazást járja körbe, ennek tartalmából szemezgettünk: 
 – Ismerjük meg Borbáth Péter fiatal írót, aki az írás mellett túrákat vezet extrém 
helyekre!

 – Hogyan készítsünk lávalámpát?
 – Tudod-e, mivel és hogyan utaztak régen?
 – Mi történik a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomáson?
 – Látogassunk el Kenyába! Kalauzunk Charlotte, egy ott élő kislány
 – Süssünk (hamuba sült) túrós pogácsát!
 – Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak
 – Mi leszel, ha nagy leszel? – Az idegenvezető szakma

Szerkesztőségünk tagjai: 
 ■ Dr. Pompor Zoltán – felelős szerkesztő,
 ■ Pásztorné Csörgei Andrea – főszerkesztő,
 ■ Besze Barbara – szerkesztő és olvasószerkesztő,
 ■ Sándor Enikő – szerkesztő,
 ■ Szekeres Nikoletta – szerkesztő,
 ■ Lakatos István – grafikus,
 ■ Neményi Zsolt – tördelőszerkesztő.





Szerb területek a IX. és a X. században.
Marjanivić-Dusanić, Smilja – Šuica, Marko (2012) Istorija za II razreg gimnazije opšteg i društveno-jezičkog 
smera. Zavod za udžbenike, Beograd. 67.p.

A dákok Traianus oszlopán és a román parasztok. 
A hozzá kapcsolódó feladat nyolcadik osztályos tanulóknak: meg kell állapítani a hasonlóságokat a 
dákoknak – a 113-ban felállított Traianus-oszlopon ábrázolt – viselete és a mintegy 1800 évvel későbbi 
román paraszti ruházat között.

Oane, Sorin – Ochescu, Maria (2014) Istoria românilor manual pentru clasa a VIII-a. 
Humanitas Educational, Bucureşti. 33.p.
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Kereszténység és folytonosság a dákoromán etnogenezisben a III. és IX. század között.
Perovici, Minodora (2007) Istoria româniei. Atlas scolar ilustrat. Corint, BucureŞti. 8–9.p.


