1000 samolepek pro malé princezny!
Za odměnu, na ozdobu, do sbírky! Polepte si desky, krabičky nebo svůj
deníček!
Rodiče mohou veselé samolepky použít jako odměnu za splněný úkol nebo
jako pochvalu za dobré chování.
V knížce je malý anglicko-český slovníček s použitými výrazy na
samolepkách.
Cena nyní 78,Angličtina hrou!
Ideální pomůcka pro nejmenší žáčky začínající s angličtinou. Spojení básniček a anglických
slovíček pomáhá jejich snadnému zapamatování. Děti se pomocí jednoduchých rýmů snadněji
naučí nová anglická slovíčka. Veršíky s dětmi mohou procvičovat nejen rodiče doma, ale i
učitelky v prvních třídách základních škol. Knížka je doplněna krásnými ilustracemi.
Cena nyní 72,Pohádkové vyprávění ze života svatojánských broučků.
Tak trochu neposlušný Brouček, jeho maminka, tatínek, Beruška a kmotřička
Janinka zažívají spoustu krásných příběhů. V poetické knížce Jana Karafiáta
se broučci často chovají a jednají stejně jako lidé.
Cena nyní 163,-

Nalepuj, obkresluj, vybarvuj!
Sešit plný veselých samolepek, šablon k obkreslování a vybarvování. Podpořte
zábavnou formou rozvoj fantazie, tvořivosti a soustředění vašich dětí.
Cena nyní 99,-

Všichni předškoláci se mohou připravit na školu a užít
spoustu zábavy!
Čeká na ně mnoho zábavných úkolů a procvičování.
Vybarvovováním obrázků rozvíjí fantazii, soustředění a
představivost a zároveň uvolní svou ruku, čímž se lépe
připraví na psaní písmen a číslic.
Cena nyní 69,-

Nauč se kreslit nejmilejší zvířátka! Vezmi do ruky přiložený fix, postupuj
podle jednoduchého návodu a králíček, pejsek nebo kočička jsou hned na
světě! A pozor! Můžeš kreslit rovnou do knížky! Každá kresba se dá velmi
lehce smazat hadříkem, takže můžeš zkoušet svoje oblíbené domácí zvířátko
tak dlouho, dokud se ti nepovede.
Cena nyní 149,Pojďte malovat s Michalem! Michal se svým tatínkem Milošem Nesvadbou
pro vás připravili senzační knížku doplněnou o DVD. Krok za krokem se
společně s Michalem naučíte kreslit spoustu obrázků. Dále vás čekají prima
nápady, jak a čím lze malovat, jak míchat barvy, jak správně gumovat nebo co
všechno se dá při kreslení a malování použít. Kromě mnoha obrázků knížku
doplňuje i velké množství fotografií. Malujte s Michalem podle DVD!
Cena nyní 98,Staň se módní návrhářkou!
Nakresli své vlastní návrhy! Své oděvy doplň vhodným účesem a zajímavými
doplňky.
Inspirovat se můžeš modely, které najdeš v této knížce!
Cena nyní 99,Podpořte rozvoj znalostí, soustředění a udržení pozornosti vašeho dítěte. S
knížkou a pohyblivýma očíčkama zažijí děti spoustu legrace.
Oživte hravá očka nezbedné opičky Ofélie. Zakroutíte očima vpravo
i vlevo a opička zavede vás a děti do džungle za dobrodružstvím a
za novými kamarády. Zvířátka, která potkává a škádlí, ji sledují
pohyblivýma očima.
Cena nyní 229,-

přírodní
Cena nyní 149,-

Rozvíjejte prostorovou představivost, jemnou motoriku a myšlení
svých dětí!
Sešit pro předškoláky s podrobným návodem, jak si krok za krokem
složit šest různých druhů dinosaurů. Sada obsahuje šest barevných
listů origami, šest cvičných listů, které dětem umožní si postup
nanečisto vyzkoušet a rozkládací pozadí, které poslouží jako vhodná
scenérie, kam lze všechna zvířátka nakonec umístit.

S knihou plnou obrázků naučíte svoje děti rychle rozpoznávat a pojmenovávat
věci doma i venku. Okolní svět se stane předmětem jejich zájmu a učení
nových slov pro ně bude hrou.
Cena nyní 179,-

Zdeněk Svěrák dětem.
Veselé příběhy zahradnického synka Radovana od Zdeňka Svěráka znáte z
televizních večerníčků. Radovan má stále dobrou náladu a ze všeho má
radost. Prožívá spoustu dobrodružství i tam, kde by se jiné děti bály. Přečtěte
si, jak vyzrát na motýly, jak šel Radovan s tatínkem na jmelí nebo jak byl
venku pořádný samec. Kniha s ilustracemi Zdeňka Smetany potěší všechny
malé čtenáře.
Cena nyní 98,Leporelo pro nejmenší se známými písničkami Z. Svěráka - Strašidýlko
Emílek, Svátek zvířat, Narozeninová, Šupy dupy dup. Všechny písničky
provázejí roztomilé ilustrace Ladislavy Pechové.
Cena nyní 98,-

Interaktivní zábava pro nejmenší!
Děti se naučí nejen poznávat mláďátka oblíbených zvířátek, ale také si s nimi
pohrají. Tvary zvířátek je možné z ilustrací vyloupnout, obkreslit a zase vložit
zpět.
Cena nyní 130,Spousta her a zábavy pro vaše děti!
Rozvíjejte u svého dítěte fantazii, logické myšlení a výtvarné cítění a pomalu
jej tak připravujte na vstup do školy. Doplňovačky, hry se slovy, omalovánky
a spousta dalších zábavných úkolů jsou výbornou pomůckou ze skupiny
aktivit určených pro domácí práci s dětmi.
Cena nyní 79,-

Dokonči obrázek...
Doplň podle své fantazie...
Vybarvi vhodnými barvami...
Obtáhni obrázky a tvary...
To vše jsou úkoly, které tě připraví na školní docházku. Naučí tě nejen
rozlišovat jednotlivé tvary, ale navíc si procvičíš a uvolníš ruku a připravíš se
na psaní a kreslení ve škole.
Pusť se do toho!
Cena nyní 46,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 399,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,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,-

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,
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,-

