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(Színes Ötletek sorozat)

Emily Bone: Kukkants bele, milyen egy vonat „Hajtsd ki a
füleket, és fedezd fel a sokféle izgalmas vonatot! Megtudhatod, milyen
vonattal jár az angol királynő, és milyen volt belülről az Orient Expressz.
Fedezd fel, hogyan tud egy vonat hegyre mászni, mitől olyan gyors a
japán mágnesvasút, és hogy milyen volt egy igazi gőzmozdony belülről!”
☺5-10

Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón

„A Most én olvasok!
sorozat elindításával a Pagony régi vágya teljesült: egy szisztematikusan
felépített, pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar
„olvasni tanulok” sorozat második darabját tartja kézben az olvasó. A
sorozatot Berg Judit könyveivel indítjuk, ahol négy tökmag, Benő, Minka,
Rézi és Palkó kalandjait követhetjük nyomon – négy olvasási szinten
keresztül. Ebben a könyvben egy tűzhányóhoz jutnak el, és azt is
megtanulják, mit jelent az, hogy VULKANOLÓGUS. 2. szint ●
oldalanként 6-8 mondat ● nehezebb szavak is előfordulnak ● kicsit
bonyolultabb, de könnyen követhető történet ● nagy betűk” ☺6-9

Ana Galán: Mondragó - Pablo Pino illusztrációival
A nagy próbatétel - A beszélő fák - Baobab

„A
Mondragó egy különleges spanyol mesesorozat … olvasmányos, nagy
betűkkel nyomott, megfelel a kezdő olvasók igényeinek, 7-8 éves kortól
önálló olvasáshoz is ajánlott … illusztrációi varázslatos fantasy
mesevilágot tárnak elénk. … A meseregény főszereplője, a 11 éves
Miró nagyon
boldog,
amikor
megkapja
élete első
sárkányát.
De Mondragó nem olyan, mint amilyennek elképzelte… nem tud repülni,
figyelmetlen, szeleburdi… Ennek ellenére igazi kalandor, aki mindig
megtalálja a módját, hogy gazdáját és legjobb barátját, Mirót kihúzza a
csávából…”

Beck Andrea: A titoktündér

„Varázslatos mesevilág, mely
szórakozás és hasznos segítség is egyben szülő és gyermek számára.
Többek között, HA: kicsúfolják, fél a sötétben, verekszik vagy őt
bántják, beteg lesz, barátkozni vagy békülni kell, netán elveszít valamit,
vagy híján van az önbizalomnak. De akkor is önfeledt mesés perceket
nyújt, ha ezek mindegyike szerencsésen elkerüli gyermekét. Játék és
mese, melyben észrevétlenül kap helyet a pozitív gondolkodásra való
nevelés, az önbizalom fejlesztése és mindenekelőtt a vidám, gondtalan
életszemlélet kialakítása és megtartása.” ☺3-9.

Kicsi Elik vadász lesz (Már

tudok olvasni) „Vadászni, mint az
igazi eszkimó vadászok! Esténként eljárni az Éneklő Házba, ahol a
férfiak összegyűlnek vadászat után, fegyvereiket tisztogatják,
énekelnek és táncolnak a dob szavára. Ez volt a kicsi Elik leghőbb vágya.
De a férfiak kinevették ezért, és azt mondták: még kicsi vagy te ahhoz.
Ma már nem mondják. Ma már így hívják: Kicsi Elik, a vadász. De hát
ennek megvan a maga története” ☺7-10

Peter Nieländer: Jön a kukásautó!

(Scolar Mini)

Ákos óvodába megy

„Vadadi Adrienn író és óvónő.
Történetei a legkisebb óvodásoknak szólnak, és páratlan kedvességgel
mesélnek a kicsik mindennapjairól.” ☺2-5

Erwin Moser: Az egércirkusz

- Mesék őszi és téli estékre.
„Erwin Moser, a népszerű osztrák meseíró és illusztrátor állatmeséi
elsősorban kisóvodásoknak szólnak, de a család minden tagját elbűvölik.
A Nádori Lídia fordításában megjelent rövid történeteket a szerző
saját illusztrációi díszítik.”

Hol lakik a kisegér „A kötetben kilenc vidám tavaszi és nyári
történet található …A könyv napsütötte, izgalmas csavargásainak
főhősei Az egércirkuszból már ismert, szeretetre méltó állatok. ☺3-6
Dawn Isaac: 101 ötletes játék gyermekeknek a
szabadban „Csigafutóverseny, kotyvasztótábor, babbal felfuttatott
indiánsátor, vesszőfonás, csapdaállítás, hólámpás készítése és további
95 játék…Dawn Isaac, a háromgyerekes kertépítő mérnök először saját
gyerekeinek kezdte gyűjteni a játékokat, majd könyvbe rendezte őket…
A játékok, kincsvadászatok, kertészkedés leírása könnyen követhető,
rajzokkal és színes fotókkal illusztrált.” ☺☺☺

Di Kim: Barátságkarkötők „A

könyvben bemutatott 25 karkötő
közül bárki megtalálja a neki tetszőt - a csillogó glamúrtól a natúr
földszíneken át a monokróm minimalizmusig minden stílus képviselteti
magát…A leírások könnyen érthetőek, a fotók lépésről-lépésre segítik a
karkötők elkészítését…”

☺☺

Alessandro Baricco: Don Giovanni

„A Meséld újra! tíz kötetes
sorozata Alessandro Baricco tervei és irányítása alapján készült. Célja,
hogy irodalmi klasszikusokat írjanak újra neves kortárs írók, hogy azok a
kamaszok számára is szerethetőek legyenek…A sorozatról így
nyilatkozott Baricco: A Meséld újra! egy olyan csónak, melyből
mentőövet dobhatunk valaminek, ami a múlt vizében elmerülni
készül…Don Giovanni a XIV. századbeli spanyol mondaalak, Don Juan, a
veszedelmes és vakmerő nőcsábító leszármazottja. Don Juan a
legkülönbözőbb művészeti ágak és erkölcsi viták népszerű figurája,
hiszen a gyönyör és egyben a szabadság megéléséért minden mást, és
mindenki más életét is nevetve söpri félre…” ☺12-16

Nógrádi Gábor: A tengeren is túl

„Csoda csak akkor történik,
ha nagyon hiszel benne. És akkor, ha mindent meg is teszel érte.
Benedek tudja, hogy az édesanyja nem tűnt el végleg a tenger hullámai
között… Bármi történt is a tengeri viharban, a csoda egyszer
bekövetkezik. Távol, egy idegen földrész fővárosában valaki a telefonért
nyúl, és tárcsáz egy budapesti számot...” ☺11-15
(A kötet első kiadása 2005-ben jelent meg Édes Munyimunyi! címmel.)

Morris-Goscinny: Dantonok a hóviharban „A több mint
félévszázados képregénysorozatban a vadnyugat hőse, Lucky Luke, aki
gyorsabban húzza elő fegyverét, mint az árnyéka, az igazságért harcol a
bűnözők ellen. Leggyakrabban a Dalton fivérekkel kerül szembe…”
Tom Jackson: A világ csodái (Szemtanú

sorozat)

