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                 Most én olvasok! SOROZAT

Nagybetűs – 1. szint – 2. szint – 3. szint – 4. szint

        

         

BERG JUDIT / 
TÖKMAGOK ...

A Most én olvasok!-sorozat elindításával 
a Pagony régi vágya teljesült: egy 
szisztematikusan felépített, pedagógusi 
szakértelemmel megtámogatott kortárs, 
magyar olvasni tanulok-sorozat, amivel 
tényleg élmény az önálló olvasás. 

A Pagony legkiválóbb szerzőit kéri fel a 
sorozatban való részvételre: 

minden szerző öt könyvet ír, öt 

különböző nehézségi szinten. 

A történetek lazán összefüggnek 
egymással, de természetesen önállóan is 
olvashatók.

2. SZINT

oldalanként 6-8 mondat ● nehezebb szavak is 
előfordulnak ● kicsit bonyolultabb, de 

könnyen követhető történet ● nagy betűk

WÉBER ANIKÓ: Marci és a kincsesláda
Milu az olimpián: FINY PETRA 

NAGYBETŰS SZINT

csupa nyomtatott betű
oldalanként 2-5 sor

rövid, könnyen kiolvasható 
mondatok

egyszerű, könnyű történet

SZABÓ BORBÁLA:
A nagyok is voltak kicsik

                DÁVID ÁDÁM:
                              Koppány betűket firkál

IGAZ DÓRA:
Tiki otthonra talál

3. SZINT

● oldalanként 10-15 mondat
● bővített és összetett mondatok is

● nehezebb, hosszabb szavak is
● bonyolultabb történetszövés

KERTÉSZ ERZSI:
A csúfolórobot

VADADI 
ADRIENN

Matricás Laci és a 
nagy zenebona ...

1. SZINT

oldalanként 2-6 sor
könnyen kiolvasható szavak

nagy betűk
könnyen követhető 

történet …

SZABÓ BORBÁLA:
Az átszívó porszívó

KERTÉSZ ERZSI:
A feltaláló

GÉVAI 
CSILLA:

Amíg olvasunk

           4. SZINT

 oldalanként 15-20 mondat ● 
kevesebb kép ● 

többszörösen összetett mondatok ● 
bonyolultabb szavak 5–8 éveseknek

FINY 
PETRA: 

Milu a 
lovagok 
között

IGAZ DÓRA: Az erdei iskola
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OLVASÓ LEÓ - FABULA STÚDIÓ
                   

      

6-8 RÖVID TÖRTÉNET

USZODAI TÖRTÉNETEK

Jonatán beveti magát a vízbe. 

Az uszoda visszhangzik a bíztatástól. 

Ha sikerül megelőznie ellenfelét, az 
osztálya megnyeri a versenyt. 
Jonatán mindent belead... 
Robi legszívesebben eltűnne a föld 
felszínéről. 
Az füllentette Tóninak, hogy simán leugrik 
az ugrótoronyból. 
Tóni pedig azonnal a szaván fogta. Most 
ott áll három méter magasan és remeg a 
lába a félelemtől. 

Hat tanulságos és szórakoztató történet 
az uszodából.

                  

    A 

VARÁZSLATOS 

        VIRÁGBOLT   1 – 2. RÉSZ

Gina Mayer
Minden virág mögött van egy varázslat...

Üdvözlünk a varázslatos virágboltban!

Abigél néni egy virágbolt tulajdonosa. 
Mindenki tudja, hogy a háza mögött 

varázsvirágok nőnek, mert Abigél néni egy 
virágvarázsló.

A virágoskönyv egy ősrégi 

varázskönyv.

Ha az olvasója varázslatos képességekkel 
rendelkezik, akkor megmutatkozik előtte 

az a varázsvirág.

            

                  
                  Olvasó Leó sorozat

      

ÜGYES VAGY KISMACKÓ!

Kismackó remekül mászik sziklára, és 
mindenkinél magasabban tud hintázni a fák 

ágain. 

De egy ügyes 
kismackónak is

szüksége lehet 
időnként 

segítségre
 egy nagymackótól.

BODOR KLÁRA SAROLTA:

ALFONZ MESÉI

Az Alfonz vakond bájos kalandjait és 
hétköznapjait megjelenítő mesesorozat 

az olvasni tanuló kisgyerekek kedvéért 

csupa nagybetűvel

 íródott és színes képek kísérik a szöveget.

 BARBARA PARK:

FURFANGOS FRUZSI BÉ....

A világ legviccesebb hatévese.

Mindjárt itt a karnevál!

Fruzsi a legszerencsésebb nyertes… vagy mégsem? 

Mit tehet egy cserfes lányka, ha megnyeri a 

főnyereményt, de az mégsem olyan csodás, mint 

várta? Mint mindig, Furfangos Fruzsi most is a 

legötletesebb megoldást választja…

Nevess te is nagyokat Furfangos 

Fruzsival!

      

Emlékszel, milyen ijesztő volt az első 
nap az új csoportban?

Mert az első nap minden nagyon 
új. 

Ismerd meg Furfangos Fruzsi Bé 
iskolaelőkészítős kislányt. 

Első nap meglóg az iskolabuszról, 
mert fél a nagyoktól, 

és inkább nem akar busszal 
hazamenni…
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SZERETEK OLVASNI!  

   VADADI ADRIENN
   ALMA UTCA 22.      

Wanda Coven: Garabonci Gréti .... - 

Csupa napfény és derű: 

az Alma utca 22-ben sok-sok gyerek lakik,

akik együtt szerelnek tandemet, 
fociznak, beszélgetnek.

Együtt nyomoznak Lajos kutya után, 
szelídítenek macskát és fagyiznak. 

Misi, aki a negyediken lakik, nagyon jó 
megfigyelő, ráadásul élénk a fantáziája: az ő 

szemüvegén keresztül látjuk a ház lakóit, a 
vagány Marosi testvéreket, a kicsi, aranyos 

Pirost, a megközelíthetetlen Kamillát, a 
veszekedős Csúnya nénit és a barkácsolós 

Elek bácsit.

        
Garabonci Gréti első ránézésre olyan, 
mint a többi nyolcéves kislány, ám 
van egy nagy titka: tud varázsolni. Bár 
a legszívesebben sokszor használná a 

képességét, főleg Rongál Rozalinda 
ellen, megtanulja élni az átlagos 

gyerekek életét. 

                  

     BOSNYÁK VIKTÓRIA

MANTYUSOK

Kezdő olvasóknak szóló új könyvében 
napjaink égető problémájára, 

az iskolai csúfolódásra és zaklatásra keresi a megoldásokat. 

A történet humorral és némi varázslattal 
segít a gyerekeknek, 

szülőknek és pedagógusoknak kezelni a nehéz helyzeteket. 

FRANCESCA SIMON:

                  ROSSZCSONT PETI ..... 

Peti igazi rosszcsont volt...

Mindenki ezt mondta róla, még az 
édesanyja is. Dobálózott az étellel, 
csípett, lökdösődött és verekedett.

Még a játékmacija is messze 
elkerülte őt.

A szülei tanácstalanok voltak…

Történetei igazán szórakoztatóak!

                                    

                                   
                                           

DÁNIEL ANDRÁS:

     MATILD ÉS MARGARÉTA 

Szerinted képes eltévedni egy Felhő?

Tudod, mit kell tenni, ha összekeverednek a hét 

napjai? Mit gondolsz, meg lehet tanítani a 

legyeket beszélni?

Akkor ideje, hogy bekopogj Matild és Margaréta, a 

két boszorkány fura lakóktól hangos otthonába! A 

róluk és bonyodalmas mindennapjaikról szóló 

mesékből azt is megtudhatod, miért felesleges 

porszívót vásárolni, mennyire veszélyes dolog a 

tortasütés, s hogy mitévő legyél, ha egy napon 

beköltözik hozzád az        Unalom… 
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CICÁK – KUTYÁK                                                                        LOVAK

Holly Web könyvei                                        Szilaj vagy Cseresznyevölgy

Cica vagy kutya?

Talált vagy kapott? 

Mindegy is, a kiskedvencek nagyobb kalandnak bizonyulnak, mint azt 
bármelyikük is képzelte volna...

Lucky Prescott kalandokról 
álmodik, de előkelő fiatal hölgy lévén 

ezeket csak könyvekben élheti át. 

Egészen addig, míg egy nap kényelmes, 
takaros és szabályokkal teli városi életét 

hátrahagyva édesapjával és 
nagynénjével együtt vidékre kell 

költöznie....                                

 Minden póni rajongó álom iskolája!

Az órarendben olyanok szerepelnek, mint saját póni, lovas kirándulás és 
lóápolás. Emma alig akarja elhinni, mekkora 

szerencséje van, amikor meghívást kap a 
Cseresznyevölgyi Lovasiskolába három 

próbanapra.
A kastélyban első látásra megszereti az aranyos kis 

póni kancát, Pihét, és szerencsére a szobatársa, Mira is 
igazán kedvesnek tűnik. De sajnos csak egy 

ösztöndíjas hely van, és nem Emma az egyetlen, aki 
szeretne bejutni az iskolába. A becsvágyó Alina 

nemcsak, hogy legyőzi ugratásban, de még a 
saját verseny póniját is magával hozta. Emmánák meg 

kell mutatnia, hogy mire képes.

Julia Boehme

BARÁTNŐM BORI - SOROZAT

A Barátnőm, Bori – sorozat legújabb kötetében a főszereplő már 

kisiskolás.

Bori és barátnői nagyon várják már az osztálykirándulást,

régóta tervezik, hogy mind a négyen egy szobában fognak aludni.

De a dolgok máshogy alakulnak: az egyik kislánynak, Zizinek nem jut 
szobatárs, ezért Borinak és Annának át kell költöznie hozzá.

Mindennek a tetejébe egy balul sikerült barlangászkaland miatt pont a 
két legundokabb fiú,

Zoli és Dávid szorul Boriék segítségére…

MARTIN WIDMARK:

  LasszeMaja Nyomozóiroda

Anton Karát ékszerüzletéből sorra tűnnek el az értékes gyémántok. 
Minden jel arra utal, hogy a tolvaj a személyzet egyik tagja – Sziv 
Leander, Ture Modig vagy Lollo Szmitt. Mákvirágfalván a rendőrség 
tanácstalan. Ezért lép Anton Karát kapcsolatba az 

ifjú nyomozókkal, Lasszéval és Majával.

Az előkelő Okerö család a karácsonyt Mákvirágfalva szállodájában 
tölti. Magukkal hozzák drága szemük fényét, a kínai almatacskót 

is. A személyzet karácsonyi ünnepségre készül, 
ám hamarosan kezdődnek a gondok …
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OLVASS VELÜNK - SOROZAT:

                 NAPRAFORGÓ KIADÓ

Négy fokozatban könnyű 
olvasmányokat kínál:

az olvasással még csak most 
ismerkedő gyerekeknek szóló 
könyvektől egészen a már szívesen 

olvasó gyerekek szintjéig, 

akik a klasszikus történetek 
olvasmányos változataival 

barátkozhatnak meg, mielőtt kézbe 
vennék az eredetit.

MÁR EGYEDÜL OLVASOK!

MORMOTA KIADÓ

LUPTÁK KRISZTINA 

                                           

               

        

      

Te láttál már krampuszt? 

A 8 éves Levi szerint talán nem is 
létezik. 

Míg egy szép napon össze nem találkozik 
vele a húgával, Szonjával együtt, 

rosszalkodás közben. 

Vajon sikerül kikeveredniük a bajból a 
testvéreknek? 

Izguld végig 

velük legújabb meséjükben!

SZERETEK OLVASNI - SOROZAT:

                                BABILON KIADÓ

„A Szeretek olvasni! sorozat köteteit jó kézbe 
fogni: igazi első könyvek.”

Szeretek olvasni! című könyvsorozatunk 
célja hogy megkönnyítsük a kisiskolás 

korú gyerekek olvasóvá válását. 

Könnyen érthető szöveg, életteli 
illusztrációk, szellősen szedett, nagyobb 

méretű betűk, továbbgondolható 
történetek. 

Minden könyvhöz tartozik szószedet a 
titokban becsempészett új szavakkal 

való ismerkedéshez, vagy szövegértési 
feladatok, melyek a kezdő olvasók játékos 

fejlesztéséhez járulnak hozzá.

     

VÁMPÍRTÜNDÉR - SOROZAT

                        Holdas Hanna különleges kislány, hiszen vámpírtündér. 

Az édesanyja tündér, az édesapja vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő. 

Éjjelente repülni indul, jó barátja a denevéreknek, és még a tütüje is fekete! 

De imádja a napsugarat is, igazi varázspálcával varázsol, és Legjobb barátja Mályvaszín Nyuszi.

"Holdas Hannának iskolába kell járnia.  De hová menjen?

                                                    Tündériskolába?

 Vagy inkább vámpírsuliba?" 

Ilyen tantárgyakra azonban nem számított!


