Hrátky se samolepkami! Oblíbená zábava se samolepkami děti nejenom pobaví, ale naučí je
také odlišovat tvary a rozeznávat detaily ve větším celku. Vánoční atmosférou celé knížky
provede děti Ježíšek.

cena 79,Chcete své děti naučit vánoční koledy, ale nevybavujete si slova? Nevadí,
Ježíšek Vám rád připomene vše, co jste třeba zapomněli a zazpívá si s vámi
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, Štědrej večer nastal nebo My tři
králové.

cena 149,Kniha plná veselých puzzle skládaček potěší všechny malé děti. Poznají, kdo
pomohl Krtkovi ke kalhotkám, jak si Krtek spravil paraplíčko i jakého si
postavil kamaráda k zimním radovánkám. Kniha obsahuje 5 skládaček s 24
dílky.

cena 299,Matýska a Majdalenku, malé skřítky z Písmenkova, určitě znáš z časopisu
Báječná školka. Vydej se spolu s nimi a jejich kamarády za dobrodružstvím.
Čekají na tebe příběhy i komiksy!

Cena 179,-

Miluje vaše dítě štěňata? Pak si s tímto sešitem užije spoustu zábavy! Sešit obsahuje velký
rozkládací plakát. Na něj si děti nalepí samolepky se svými oblíbenými štěňátky. Jejich pořadí
je možné libovolně měnit. Samolepku mohou sloupnout a přemístit. A pokud je samolepky
omrzí, stačí plakát otočit. Na druhé straně je fotka štěňat zlatého retrívra. Sešit obsahuje i 7
miniplakátků s obrázky štěňat. Cena 129,-

Sešit plný zábavných úkolů, bludišť, jednoduchých příkladů, vybarvování a
dokreslování obrázků. Podporujte rozvoj fantazie, logického myšlení,
soustředění a výtvarného cítění u svých dětí. Kniha připraví děti na vstup do
školy.

cena 79,Úkoly, které vašemu předškolákovi pomohou rozvinout fantazii a logické
myšlení. Připraví ho na psaní písmen a číslic, procvičí si vše, co bude
potřebovat ve škole: - počítání do deseti, - rozeznávání tvarů, - hledání rozdílů,
- obtahování a dokreslování obrázků.

cena 69,Text Jana Eislerová Vypráví Vladimír Brabec 1 O praotci Čechovi 2 Krok a
jeho dcery 3 Libuše a Přemysl 4 Silák Bivoj 5 Dívčí válka 6 O Horymírovi 7
Oldřich a Božena 8 Břetislav a Jitka 9 Svatopluk a jeho synové 10 O
Bruncvíkovi 11 O králi Ječmínkovi 12 O Daliborovi z Kozojed 13 O Karlu
IV. 14 Karlův most 15 Kouzelník Žito 16 Bílá paní 17 Staroměstský orloj 18
Golem 19 Faustův dům 20 Blaničtí rytíři 21 Jak propast Macocha dostala své jméno Staré
pověsti české převyprávěla autorka tak, aby jim snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha
ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním i pro přípravu do školy.
Příjemný poslech!
cena 129,Text Jana Eislerová Vypráví Vladimír Brabec 1 Co si vyprávěli staří Řekové 2
Prométheus 3 Perseus a hlava Medusy 4 Perseus a Andromeda 5 Bellerofontes
a Pegas 6 Hrdina Herakles 7 O strašné hydře a božské lani 8 Augiášovy
chlévy, zkrocení Kerbera 9 Putování pro zlatá jablka Hesperidek 10
Pomstychtivý kentaur 11 Daidalos a Ikaros 12 Theseus a Minotaurus 13
Frixos a Hellé 14 Plavba pro zlaté rouno 15 Iasonova zkouška 16 Orfeus a Eurydika 17 Paris
a tři bohyně 18 Proč Řekové vyhlásili válku Trojanům 19 Achilles a Hektor 20 O trojském
koni 21 Odysseus na ostrově Kyklopů 22 Odysseova dobrodružství na moři 23 Odysseův
návrat domů 24 Arion 25 Král Midas 26 Faethon, syn boha Helia Staré řecké báje a pověsti
převyprávěla autorka tak, aby jim snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu
MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy.
Příjemný poslech!
cena 129,Zahrajte si největší hity Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře! Zpěvník
největších hitovek, jako jsou Dělání, Severní vítr, Ani k stáru a řada dalších
hitů, je určen úplně všem bez rozdílu věku a pohlaví. Zpěvník obsahuje noty a
akordy, tak ať se vám hezky zpívá i hraje.
cena 99,-

Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl,
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a už to celé začalo. Ocitli se totiž
v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se
ani nestačili rozkoukat a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradí?
Musí nejdříve splnit několik úkolů, ale jak už to v pohádkových příbězích
bývá, všechno dobře dopadne.
cean 199,Chceš zjistit, kteří dinosauři patřili mezi největší dravce všech dob? Nebo jak
lovili svou kořist? A jak jsme vlastně všechny tyhle zajímavosti zjistili? Velká
kniha o dinosaurech tě provede světem těchto úctyhodných gigantů. Také ti
ukáže, jak vědci zvaní paleontologové odkrývají tajemství zkamenělin
dinosaurů při vykopávkách. Cesta do pravěku právě začíná!

Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky
traktorů a nákladáků je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou
nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy. Krátké texty jim prozradí
o strojích mnoho zajímavého.
cena 99,-

Holky POZOR! Udělejte si módní přehlídku u vás doma! Užijte si spoustu
legrace! Vytvořte si nekonečné množství variant oblečení, kombinujte barvy i
tvary a staňte se nejlepší návrhářkou! Co si obléknou tvoje modelky dnes?
cena 129,-

Hrátky se samolepkami - oblíbená zábava všech dětí! Obrázkový sešit plný
barevných samolepek, ve kterém se děti naučí poznávat jednotlivé barvy. S
doplňováním samolepek na správná místa jim bude pomáhat oblíbený
kamarád krtek.
cena 99,-

Spousta zábavy pro malé výtvarníky! Zvířátka čekají jen na to,
až jim někdo vyčaruje pestrobarevné kabátky. K malování stačí
vzít do ruky štětec, namočit ho do vody a vybarvit políčko
obrázku. Barvy jakoby kouzlem naskočí samy.
cena 79,-

Velké obrázkové leporelo Hasiči jedou přináší zábavné úkoly pro nejmenší,
zaměřené především na rovoj logického myšlení a představivosti. Kromě toho se děti dozvědí
vše podstatné o práci hasičů.
cena 149,-

Leporelo s obrázky a jednoduchými úkoly o tom, jak se staví dům.
cena 149,-

Rozkládací leporelo pro nejmenší s motivem známé písničky Mravenčí
ukolébavka od Zdeňka Svěráka a plné veselých obrázků, potěší všechny
malé děti i jejich rodiče.
Cena 79,-

Leporelo pro nejmenší se známými písničkami Z. Svěráka - Strašidýlko
Emílek, Svátek zvířat, Narozeninová, Šupy, dupy dup. Všechny písničky
provázejí roztomilé ilustrace Ladislavy Pechové.
cena 149,-

Horos kop pro Vaše dítě od nejuznávanější a nejznámější
astroložky Dagmar Kludské! Stane se Vám dobrým rádcem a průvodcem od prvních krůčků
vašeho dítěte až po jeho dospělost. Poznáte: - jak mu pomoci k úspěchu - na co má vlohy- co
ho zajímá a těší - čím mu uděláte radost - jaký talisman by mělo nosit pro štěstí - jak se
zachovat v případě jeho nezdaru či nemoci - jak lépe reagovat na jeho jednání a činy - jakou
zvolit optimální strategii při jeho výchově S horoskopem od Dagmar Kludské Vašemu dítěti
daleko více a hlouběji porozumíte!
cena 129,-

Krtek se probudil a rozhodl se naučit jak mluví všechna
zvířátka. Vyráží na cestu a každého zdraví: "Dobrý den". Dokážeš správně odpovědět na
pozdrav řečí zvířátek? S pomocí maminky a tatínka to určitě dokážeš!
cena 99,-

Rozkládací písničkové leporelo plné obrázků na motivy oblíbené dětské
písničky Jana Vodňanského potěší všechny děti.
cena 79,-

Rozkládací leporelo plné obrázků na motivy nejznámějších dětských písniček
pro nejmenší. Strejček Nimra, Měla babka čtyři jabka nebo Komáři se ženili je určitě potěší.
cena 79,Uchovejte si vzpomínky na první (k)roky života svého miminka! Vlepujte
fotografie a zapisujte zajímavé postřehy. Za pár let udělají radost nejen
vám.
cena 199,-

Obrázková leporela se zvířecími mláďátky můžete vzít svému
dítěti i k vodě! Nenamočí se, nezničí se, jenom může uplavat...
cena 99,-

