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Knížky pro děti
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od 2 do 7 let

Soutěž

Milí rodiče předškolních dětí,
katalog Pohádková školka, který právě držíte
v rukou, přináší pravidelně dvakrát ročně
přehled nejhezčích knížek určených pro děti
ve věku od 2 do 7 let. Už v tomto předškolním
věku si děti vytvářejí vztah ke knížkám
a ke čtení, ačkoliv samy ještě číst neumějí.
Jste to právě vy – jejich rodiče, kdo může
jejich čtenářskou gramotnost v budoucnu
ovlivnit nejvíce. Jsou-li děti obklopeny
knížkami, poslouchají příběhy, které jim z nich
předčítáte, společně s vámi si v nich listují
a prohlížejí obrázky. Rozvíjíte tím jejich fantazii
a usnadňujete budoucí vstup do školy.

S O UT Ě Ž

V Pohádkové školce nabízíme knížky za
zvýhodněné klubové ceny, které jsou o 20 %
nižší než v knihkupectví. Za tyto ceny si
můžete knížky nakoupit při objednání přes
vaši mateřskou školu (případně základní
školu). Stačí odevzdat vyplněný objednávkový
list, který najdete na konci katalogu, paní
učitelce ve školce. Knížky pak školka, resp.
škola hromadně objedná pro všechny děti
a následně jsou do školky dodány k převzetí.

Váš Klub mladých čtenářů

ám
- Děěttsskkáá ilu st ra ce ke kn ih

Nakresli svou vlastní ilustraci!
Přečtěte svým dětem některou z knih v tomto katalogu
(Pohádková školka Jaro 2019) a nechte děti podle knížky
nakreslit obrázek.
Na obrázky napište, o jaký titul se jedná, jméno a věk
dítěte, adresu mateřské školy.
Obrázky nám zašlete do 30. dubna 2019 na adresu:
Albatros Media, a.s.
Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4
Na obálku uveďte "Soutěž – Pohádková školka".
Pěti autorům nejzdařilejších obrázků zašleme
knížku plnou krásných příběhů pro kluky i pro holky
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Soutěže, jejich vyhodnocení a akce
Klubu mladých čtenářů sledujte na
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Tip Albatrosu

Sněhurka a sedm trpaslíků
Vojtěch
Kubašta

V malém království žila
překrásná královna, která
překrásn
od svého kouzelného
zrcadla sslýchala, že je
nejkrásnější. Až do dne,
nejkrásn
zrcadlo řeklo, že
kdy jí zrc
nejkrásnější dívkou
nejkrásn
v zemi je líbezná Sněhurka.
A tak se zlá královna
rozhodla Sněhurky zbavit!
Přečtěte si klasickou
pohádku o Sněhurce v prostorovém
orovém provedení
slavného českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty,
vyrůstaly celé generace dětí.
s jehož knihami
k

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Šípková Růženka
Vojtěch
Kubašta

Před mnoha lety vládli
v daleké zemi král
s královnou, kterým se
narodilo děvčátko. To ale
narod
víla sudička proklela – až doroste, píchne se
zlá víl
vřeteno a navěky usne. Uplynulo osmnáct let,
o vřet
děvčátka vyrostla překrásná princezna a zdálo
z děvč
se, že se proroctví přece jen nenaplní. Až jednou…
Přečtěte si klasickou pohádku o Šípkové
Přečtě
Růžence v prostorovém provedení Vojtěcha
Růžen
Kubašty, s jehož knihami vyrůstaly celé generace
Kubaš
dětí.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Oblíbená leporela

PPozor, jjede
d vláček!

Vojtěch
Kubašta

Držte si klobouky, na železniční trať právě vjíždí
vláček s pohádkovými bytostmi. Přečtěte si další, tentokrát
poněkud netradiční trojrozměrnou knihu slavného výtvarníka
Vojtěcha Kubašty. V češtině vychází vůbec poprvé!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

Vařila myška kašičku
Leporelo s textem tří lidových
říkadel – Vařila myška kašičku,
Paci, paci, pacičky a Povídám,
povídám pohádku – doprovázených
h
půvabnými obrázky.

Helena
Zmatlíková

74 Kč
cena KMČ

běžná cena: 89 Kč
12 stran, 160 × 125 mm,
leporelo, pro děti od 2 let

Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku
Oldřich
Růžička

Leporelo ve tvaru dětské botičky naučí děti přístupnou a hravou formou
zavazovat tkaničky. Titul obsahuje jednoduchý motivační příběh a pod
sešněrovanými stránkami v jednotlivých krocích i ilustrovaný návod.
Vyšlo také:

JJak se Káťa naučila zavazovat tkaničku
159 Kč
cena KMČ

4 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

běžná cena: 199 Kč
leporelo, pro děti od 3 let

Oblíbená leporela

Kozí pohádka
p

Věra
Provazníková

Helena
Zmatlíková

To jsem já, bradička bílá! Otevřte,
kůzlátka milá.
m Nesu sladké zelíčko, tak
maličko! – Těmito líbeznými
otevřte ma
přemlouvá kozlátka, aby mu
slůvky vlk p
tak, že se musí děti smát, jak mu klobouk
otevřela, vyparáděný
vy
nejoblíbenějších dětských pohádek
s pentlemi padne. Jedna
na z nejoblíbeně
s ilustracemi
ilustrace Heleny
běžná cena: 89 Kč
Zmatlíkové, kterou
Zmatlíkové
74 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
děti znají nazpaměť od nejútlejšího dětství.
d
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
Verši doprovází Věra Provazníková.

Hrajeme si - nezlobíme

Ondřej
Müller

Libor
Páv

Příběhy veselé rodinky Stratilů z oblíbených hledacích leporel Jedeme,
jedeme a Nakupujeme! pokračují v třetím leporelu s názvem Hrajeme si,
nezlobíme. Na každé z pěti pestrých dvoustran tak mohou děti samy
nebo s dospělými hledat známou rodinku
i jejich domácí mazlíčky. Velké hledání pak
začne ve chvíli, kdy papoušek na posledním
obrázku zjistí, že mu
chybí
chyybí noty.

79 Kč
cena KMČ

Kam se schoval nůž

Eduard
Petiška

běžná cena: 99 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

Helena
Zmatlíková

Půvab leporelo Eduarda Petišky a Heleny Zmatlíkové vychází
Půvabné
znovu po dlouhých 35 letech. Martínek se tentokrát s tatínkem
pejskem vydává do lesa na houby. Ale ouha, tatínek ztratil nůž!
a pejs
Kdepak asi leží? Pod smrkem, pod jedlí nebo pod břízou? Děti se
Kdepa
nejen pobaví, ale také se spolu s hlavním hrdinou učí poznávat
druhy stromů.

79 Kč
cena KMČ

běžná cena: 99 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let
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KRTEČEK

JJakk Krtek
K k ke
k kalhotkám přišel

Eduard
Petiška

Zdeněk
Miler

Jedna z nejznámějších a nejpůvabnějších
knížek o tom, jak se dílo podaří, když se
všichni spojí a každý dělá, co umí. Krtek
zatouží po krásných modrých kalhotkách, sám
ale neumí ani tkát, ani stříhat, šít nebo barvit
látku. Poprosí tedy o pomoc své kamarády.

184 Kč
cena KMČ

KRTEK a hodiny

Zdeněk
Miler

běžná cena: 229 Kč
64 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 3 let

Helena
Zmatlíková

Víš, co všechno Krtek prožívá během jediného dne?
Každý den čeká Krtka i jeho kamarády spousta
dobrodružství! Od samého rána až do večera se
toho přece děje tolik zajímavého! Pojď se na to
společně s kamarády podívat a na hodinách si
ukazujte čas.

199 Kč
cena KMČ

Krtek a jaro + Krtek a léto

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 200 × 270 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

Hana
Doskočilováá
Zdeněk
Miler

Jarn příběh o Krtečkovi vypráví o tom,
Jarní
jak zzachránil malou sýkorku. V tom letním
děti dozví, jak se Krtek se sýkorkou
se d
společně postarali o to, aby rozkvetla
spol
zahrádka.
zahr
rádka.

SLEVA 25 %
6 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

1119 Kč
cena KMČ
ce

běžná cena: 79 + 79 = 158 Kč
2 × 12 stran, 150 × 150 mm,
leporelo, pro děti od 2 let

Pro zvídavé

O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku
Eva
Bešťáková

Dagmar
Ježková

Na konci vesnice stál statek, kde se jednoho dne narodilo telátko.
A hned chtělo tohle i tamto vědět a s každým se kamarádit.
Zvířátka ze dvora se mu však smála, jaký je hlupáček. Když se ve
stáji narodilo hříbátko, telátko se těšilo, jak si s ním bude hrát. Ale
hřebeček se pořád jen
lekal a bál se. Až se
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
152 stran, 163 × 238 mm
přihodilo něco, co
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let
všechno změnilo!

JakGrafomotorická
zvířatacvičení
spía rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let, 3. díl
Petra
Bartíková

Katarína
Macurová

V noře, na stromě, hlavou dolů, hluboko pod
vodou nebo za letu s jedním okem otevřeným.
I zvířata musejí spát, aby nabrala sílu do nového dne,
jenže způsob, jakým spí, se od toho lidského velmi liší. A délka
spánku jakbysmet. Zatímco člověk je v peřinách zavrtaný jen
osm hodin denně – a někdy ještě méně, některá zvířata spí, až
dvacet hodin v kuse! Například koala, která se v podstatě prospí
životem a odpočívá
běžná cena: 199 Kč
na větvi stromu jako
159 Kč
28 stran, 230 × 270 mm
na lehátku…
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let

Jak zvířata jedí

Petra
Bartíková

Katarína
Macurová

Vypadá jako něco mezi bobrem, kachnou
a vydrou, a navíc nemá žaludek. Chudák
ptakopysk! Copak asi žere? Určitě toho
nespořádá tolik jako slon, který může
sežrat za jediný den až tři sta kilogramů
potravy. Tolik váží třeba tři čerstvě
narozená slůňata.
Svět zvířecích jedlíků
běžná cena: 199 Kč
je skutečně
159 Kč
28 stran, 230 × 270 mm,
podivuhodný.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Pro zvídavé

Bagry, traktory a popelářské vozy
kolektiv

Wolfgang
Metzger

Bagry, traktory, popelářské vozy – a to zdaleka není vše. Můžete si
prohlédnout i vrtulník, míchačku, kombajn, podíváte se na statek
prohléd
letiště a všude vás čeká spousta zábavy. Na každé stránce
i na let
najdete několik příběhů, o kterých si můžete vyprávět. Tato kniha
obsahuje vše, co děti
obsahu
o různých
chtějí vědět
v
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
30 stran, 215 × 240 mm
vozidlech a jejich
vozidle
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 2 let
využití.

LesGrafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let, 3. díl
Anne
Möllerová

Co je les? Velká rodina, kde společně žijíí
stromy, zvířata i drobné rostliny. Poznej
tuto rodinu na stránkách další knihy
z edice Už vím proč? Junior. Zjisti, co se
děje v korunách stromů, kdo žije pod
zemí a jestli les v noci spí. Otevírací
okénka ti umožní vidětt
běžná cena: 229 Kč
i to, co v přírodě bývá
184 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
skryté.
cena KMČ kroužková
kr
vazba, pro děti od 2 let

Na stavbě

Kerstin
M. Schuldová

V této malé knížce pro nejmenší najdete
informace, jak se staví dům nebo jak se
staví silnice. Co vše se může na stavbě stát,
t,
které stroje pomáhají, co dělá stavební
dělník a jaké nářadí na stavbě řemeslníci
potřebují. Báječná kniha pro děti a pomocník
ík
pro mnohé rodiče,
kteří musí neustále
běžná cena: 229 Kč
hledat odpovědi na
184 Kč
16 stran, 166 × 189 mm,
zvědavé dětské proč.
cena KMČ kroužková
kr
vazba, pro děti od 2 let
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Pro zvídavé

Nakládat, od jíždíme!
Hraj si, posunuj, o

kolektiv

Wolfgang
Metzger

tvírej!

Obrázková knížka pro malé
milovníky nákladních aut,
přívěsů, bagrů a dalších
velkých strojů. Díky
odklápěcím okénkům děti
mohou náklady samy
zvedat, vyzkouší si
vyklápění popelnic
a vysypávání hlíny na korbu. Všechno, co
kdy chtěly vědět o zvedání nákladů, najdou v této
interaktivníí knížce. Kdo by se nechtěl stát řidičem
náklaďáku!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
30 stran, 215 × 240 mm,
pevná vazba, pro děti od 2 let

Svět je NEJ
Karolina
Medková

Katarina
Gasko

Naš planeta je plná
Naše
pozoruhodných míst. Víte,
poz
kde se nachází nejvyšší
strom? Největší ledová
stro
jeskyně? Nejdelší řeka?
jes
Vypravte se na zábavnou
Vyp
poznávací výpravu
poz
kamarády Danielem
s ka
Šimonem, jejich
aŠ
labradorem Ludvíkem
lab
kouzelným
a prastarým
p
atlasem světa!
atla

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
48 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Oblíbené večerníčky

Káťa a Škubánek zase spolu
Hana Lamková,
Josef Lamka,
Libuše Koutná

Marcela
Walterová

Káťa a Škubánek například
u ﬁlmu, u pletení, u hry Pexeso
nebo s tajemným hostem…
a samozřejmě s kocourem
Luciášem a s myškami.

184 Kč
18
cena KMČ
ce

běžná cena: 229 Kč
72 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi
Václav
Čtvrtek

Bohumil Šiška,
Ladislav Čapek

Hajný Robátko byl spravedlivý
myslivec, o les i zvířata se dobře
staral. A jelen Větrník mu věrně
pomáhal. Komu se to však vůbec
nelíbilo, byl pan Kotrč. A tak
Robátkovi znepříjemňoval život,
jak mohl – nejdřív na něj poslal
medvěda Hromburáce, pak krtky,
aby mu rozryli les, a jednou
dokonce sám zasedl hajnému
myslivnu. A co bylo
y dál? To už
si přečtete
běžná cena: 229 Kč
v knížce
184 Kč
88 stran, 195 × 255 mm
plné lesa
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
a zvířátek.
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Oblíbené večerníčky

Anče a Kuba mají
Kubíčka

Boženaa
Šimková
vá

Pokračování slavné Krkonošské
é
pohádky o spravedlivém
Krakonošovi a nenapravitelném,
m,
zlém Trautenberkovi. V potoce
už uběhlo něco vody, Ančeti
Kubou se narodil kluk jako
s Kubo
buk a dostal jméno Kubíček.
Jinak ale
a všechno zůstalo při
starém a Trautenberk pořád na
všechny křičí své himllaudóny, donrvetry
všechn
krucajselementy a vymýšlí darebnosti. Jenže Anče,
a kruc
Kuba, hajný a teď už i malý Kubíček si s ním vědí rady,
a když ne, tak je vždycky nablízku Krakonoš.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 3 let

Příhody včelích medvídků
Jiří
Kahoun

Ivo
Houf

Rozpustilá knížka plná
veselých pohádek
veselýc
čmeláčcích Brumdovi
o čmel
ale
a Čmeldovi,
Čmel
ostatních postavičkách
i o osta
h
světa broučků. Příběhy,
ze svět
y,
z televizních
dobře známé
z
h
večerníčků jsou doplněnyy
večern
texty a notami písniček,
z nichž mnohé už
zlidověly.
zlidově

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
88 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

PŠ Jaro 2019

11

Do ouška

Bylinkové pohádky

Jana
Burešová

Alena
Schulz

Pohádky ze světa, kde to voní
bylinkami, kde žijí princové, víly,
čarodějnice
a králové, kde dobro
j
vítězí nad
n zlem a být čestný se
vyplácí. Setkáme se tu s pohádkou
vyplácí
šatech utkaných z kopřiv, které
o šatec
princovi pomohou najít princeznu
princov
dobrým srdcem nebo třeba
s dobrý
příběhem, kde se podaří zlomit
s příběh
kouzlo zlé čarodějnice…
Prostřednictvím pohádek
Prostře
se děti navíc seznámí
bylinkami
s osmnácti
osmn
a z každé
každ pohádky vyplyne
poučení podané
poučen
é
srozumitelným
srozum
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
a přívětivým
přívět
88 stran, 170 × 243 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
způsobem.
způsob

Kdo v přírodě čaruje
Anna
Burdová

Markéta
Laštuvková

V přírodě se děje spousta
podivuhodných věcí. Víte třeba,
jak vzniká jinovatka nebo kdo
pěstuje čtyřlístky pro štěstí?
Dvanáct pohádkových příběhů
ů
o skřítcích a vílách vám tato
tajemství prozradí. Povypráví
vám o tom, kdo Janíkovi pomohl
ohll
vrátit na oblohu jeho oblíbenou
u
hvězdu, kdo zachránil ducha
jara, kterého v ledovém paláci
uvěznila paní Zima, nebo jak
nezbedná Meluzína pomohla
v pátrání po skřítkovi
Zimobílovi.

199 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 249 Kč
72 stran, 210 × 276 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Do ouška

Pokladnice pohádek
Alena
Peisertová

Dagmar
Ježková

Pokladnice pohádek skrývá
příběhy z různých koutů Evropy.
Vypravte se tedy za
Vypra
pohádkovými postavami do
pohá
Dánska, Ruska, Německa,
Dáns
Francie, Anglie, Polska, Itálie,
Franc
Čech a na Slovensko. Příběhy
slavných pohádkářů upravila
slavn
Alena Peisertová a vlídnými
ilustracemi oživila Dagmar
ilustr
Ježková.
Ježko

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Pohádky o princeznách
František
Zacharník

Každá malá slečna se někdy chtěla
stát princeznou stejně jako hlavní
hrdinka této knížky – zvědavá
holčička Sára. Její laskavý dědeček jí
večer vypráví před spaním pohádku
o jedné z princezen. A která pohádka
přijde na řadu dnes? Ta o Nespalíně,
o Nejedlíně, o Žalobíně, o Bojínce,
o Hralínce, o Poztrácíně, o Písničce,
o Hodníně nebo
bo o princezně, kkterá pořád
říkala ne?
n

159 Kč
cena KMČ

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 148 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let
běžná cena: 199 Kč
audio CD, 83 minut
pro děti od 5 let
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Do postýlky

Pohádky před spaním na tři,
pět a osm minut

Klitzing von
Stéfﬁe Becker

Jak dlouhé bude dnes čtení na dobrou
ou
noc? Záleží na tom, jak rychle se dětii
vykoupou a vyčistí si zoubky, ale i na
vyk
tom, jak moc jsou unavení rodiče.
tom
Proto je fajn mít po ruce pohádky, které
Pro
é
mají různou délku, a jejichž předčítáníí
ma
zabere právě tolik času, kolik
zab
potřebujete. Máte na čtení tři, pět
pot
nebo osm minut? Vyberte si jeden
neb
různě dlouhých příběhů, ve kterých
z rů
vystupují děti, zvířátka, kouzelníci,
vys
piráti či
pirá
princezny
prin
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
144 stran, 165 × 232 mm
přečtěte ho
ap
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
do konce!
až d

100 nejznámějších pohádek
pro unavené rodiče

kolektiv

Usínáte při čtení pohádek dřív než
vaše děti? Právě vám je určená knížka
ka 100
nejznámějších pohádek pro unavené rodiče, do které
jsme vybrali ty nejkrásnější české pohádky a zkrátili jsme
je tak, abyste je dočetli až do konce.
Vyšlo také:

100 nejznámějších pohádek
podruhé
199 Kč

199 Kč

cena KMČ

cena KMČ

14 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 249 Kč
240 stran, 160 × 230 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Zpíváme

Kolotoč plný písniček
Marcela
Walterová

V této knížce najdete
dvanáct známých lidových
dv
písniček s notami
pí
a piankem, na kterém si
je můžete zahrát. Noty
na pianku jsou
i klávesy
k
označené čísly a rozlišené
oz
barevně, aby se v nich
ba
začínající hudebníci snadno
za
orientovali. Pianko má
or
i ffunkci, která umožňuje
přehrát celou písničku
př
p
v Demo verzi..

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
26 stran, 240 × 294 mm
leporelo, pro děti od 5 let

Nejkrásnější písničky a říkadla
Josef Lada
Josef
Lada

Ne
Nejznámější
lidová říkadla
a písničky s překrásnými
ilustracemi Josefa Lady
ilu
potěší každého člena rodiny.
po

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
168 stran, 207 × 287 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let
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O zvířátkách

Dobrodružství králíčka
Petra
Beatrix
Potterová

Veselá dobrodružství králíčků
Petra, Benjamina, Ocáska,
Hoplinky, Pírka či lišáka pana
a
Toda a jezevce Tomyho Broka
a
pobaví všechny malé
čtenáře. Příběhy Beatrix
Potterové se proslavily po
celém světě a ani po víc než
sto letech od svého prvního
vydání neztratily
atily nic ze
svého půvabu
u
a popularity.
199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
92 stran, 210 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Atlas zvířat pro děti
Arnold
Lobel

Ta nejzajímavější zvířata
všech sedmi světadílů
přináší atlas zvířat pro malé
é
čtenáře od šesti let. Sedm
světadílů na sedmi
rozkládacích mapách spolu
s třinácti přiloženými knížečkami
k i
představuje téměř dvě stě těch
nejatraktivnějších zvířat z celého
světa, typických zástupců každého
kontinentu.

234 Kč
cena KMČ

16 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 290 Kč
48 stran, 230 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pohádky a pověsti

České pověsti pro malé děti 2

Martina
Drijverová
Dagmar

Ježková
Autorka Martina Drijverová vybrala půvabné
české pověsti a převyprávěla je jazykem srozumitelným
nejmenším čtenářům. Příběhy z dávných dob dětem
přibližují milé ilustrace Dagmar Ježkové. Kniha pomůže
v dětech vzbudit zájem o slavnou minulost našeho národa
a přečtete si v ní např. pověsti: Bílá paní, Brněnský drak,
Černý rytíř, Poklad, Radobýl, Zlatá kvočna, Ohnivý muž,
Střevíčky,
Lovětínská
Vypráví Arnošt Goldflam
rokle,
Zlatá hlava,
Bezhlavý
jezdec,…

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 170 × 243 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
audio CD, pro děti od 4 let

Pohádky z českého království
František
Zacharník

Řezníčková
Hauptová

Příběhy bájných i skutečných postav
av
naší země jsou plné hrdinství,
tajemné magie, odvahy i důvtipu
a zvou nás do světa poznání
a nekonečné fantazie. Jednoduše
psané a čtivé pohádky vypráví
o tom, proč se naší zemi říká
Čechy, o silákovi Bivojovi, který
získal lásku kněžny Kazi,
o věrném koni Šemíkovi, který
přeskočil hradby Vyšehradu,
o povedených kouscích kouzelníka
ka
Žita, tajemném hliněném obru
Golemovi a dalších.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Obrázkové čtení

Princezna a Baron

Barbora
Vajsejtlová

Eva
Mastníková

Malá Magdalenka si ze všeho nejradši představuje,
že je princezna. Princezna Pampeliška! Se svojí nejlepší
kamarádkou Adélkou, jinak také princeznou Sněženkou, čekají,,
až se u nich objeví nějaký
princ, se kterým by si mohly
zatancovat. Zatím si ale musí
vystačit jen s Baronem. Baron
n
moc tančit neumí, protože je to
pes! Ale ani tak se princezny
nenudí: staví si venku domečky,
ky,
hledají poklad, pečou kytičkový
vý koláč...
No není to krása, proměnit se na chvíli v princeznu?

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Příhody vodníka Vojtíka
Hana
Porebská

Šárka
Mrvová

Vodník Vojtík je dobrosrdečný
vodník, který netopí lidi, ani
nehledá jejich dušičky. Zažívá
nejrůznější příběhy – jde na
maškarní bál, zachrání topícího
o
se chlapce, hraje si s čolkem
na honěnou, čistí rybník od
nepořádku. Přístupné,
jednoduché texty doplňují
snadno rozpoznatelné ilustrace,
e,
které dětem pomohou si
jednotlivá slova dobře
zapamatovat.

144 Kč
cena KMČ

18 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 179 Kč
64 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Pro začínající čtenáře

Rošťák Oliver
Petra
Braunová

Zdenka
Krejčová

Oliver je roztomilýý
šestiletý kluk – ale
e
má potíž: vypadá
jako holka. Oliverova maminka
totiž zbožňuje jeho zlaté kučery až na
a
ramena a za žádnou cenu mu je nechce dát ostříhat.
Zato Oliver je nenávidí, protože ti, kdo ho neznají, ho
neustále oslovují: Ty jsi ale hezká holčička! A když se mu
konečně narodila sestřička a maminka musela zůstat
v porodnici, musel Oliver zatím počkat u sousedky.
Jak to dopadlo?
Využil čas
běžná cena: 179 Kč
na další
144 Kč
96 stran, 160 × 195 mm
rošťárny?
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 6 let

Johana s dlouhýma nohama
Petra
Braunová

Jiří
Bernard

Co všechno se dá zažít během
jednoho deštivého letního
dne? I nečekané dobrodružství!
Jen musíte najít toho
správného kamaráda. Johanka
a
tráví posledních čtrnáct dní
před začátkem první třídy
a dědy, stejně jako
u babičky
ba
František od sousedů. Zatímco
Fran
o
jeho trápí zuby, Johanka se
stydí za své dlouhé hubené
styd
nohy. Na posměváčky však
nohy
vyzrají neohroženým činem!
vyzra

144 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
80 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Disney

Ledové království - 2 nové příběhy

Kolektiv
autorů

Vydejte se s Olafem pro zásoby na tajnou večerní oslavu. Seznámíte
mlékaři Andersonovými, s rodinnou mlynáře Millera a také
se s mlék
květinářkami Violet a Vitou. Zjistíte, proč rodina patří k tomu
s květinář
nejdůležitějšímu v životě. Vypravte se s Olafem do arendellské školy
nejdůležit
a zahrajte si s dětmi veselou hru „Ukaž a vyprávěj!“Zjistěte, kolik
vřelých objetí
ob může Olaf rozdat a proč by chtěl novým přátelům
nos.
věnovat mrkvový
m
Poznejte, jak vypadá
běžná cena: 219 Kč
179 Kč
opravdového
radost z o
48 stran, 205 × 285 mm
cena KMČ
přátelství!
přátelství
pevná vazba, pro děti od 5 let

Peppa Pig - Příběhy o prasátku Peppě
Kolektiv
autorů

Peppa je malá prasečí holčička. S rodiči,
bratříčkem Tomem, babičkou a dědečkem
em
a spoustou kamarádů zažívá veselé
příběhy. Pojďte si teď s námi přečíst
o návštěvě dědečkovy zeleninové
zahrádky, o maminčině rozbitém počítači,,
o koupání v bazénu a recyklování.
yklování.
Prima zábavu!

209 Kč
cena KMČ

Trollové - Knížka na celý rok
Vy
Vydejte
se s námi do
Trollíkova za trolly
Tr
a jejich kamarády!
V této krásné knížce si
můžete přečíst o jejich
m
nových dobrodružstvích
no
a vyluštit si spousty
hádanek!
há

Kolektiv
autorů

219 Kč
cena KMČ

20 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 259 Kč
104 stran, 203 × 203 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

běžná cena: 269 Kč
72 stran, 216 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Disney

Máša a medvěd - Sbírka pohádek
Kolektiv
autorů

Nechte se unést veselými příběhy
a neuvěřitelnými zážitky Máši,
medvěda, vlčí dvojky a ostatních
zvířátek z lesa. Dočtete se, co za
lumpárny chystá tygr, jak Máša
objeví stroj času, s kým
se naši kamarádi setkají
v jezeře a která nová
219 Kč
zvířátka navštívila les!
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 223 × 220 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Auta - Podivuhodné příběhy o autech
Kolektiv
autorů

Pohodlně se usaďte a nechejte se vtáhnout
out
do dobrodružství, která zažil oblíbený hrdina
dina
Burák! Může se v nich přihodit cokoli, protože
otože
e
ffantazii se meze nekladou.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
128 stran, 160 × 160 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Hledá se Nemo (filmový příběh)
Kolektiv
autorů

Na Korálovém útesu mezi
chapadly sasanky žijí malé
oranžové rybky s černo-bílými
proužky. Jsou to klauni očkatí
čkatí –
táta Marlin a synek
jménem Přečtěte si
199 Kč
se svými dětmi jejich
cena KMČ
příběh.

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 205 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Příběhy
Pohádky

Velké dobrodružství piráta
Nata
Katarzyna
Ziemnicka

Beata
Zdęba

Seznamte se se statečným
pirátem Natem. Natův děda,
Vilibald Baldachor, byl slavným,
Vilib
m,
nepolapitelným pirátem, který
nep
se zzmocnil velkého pokladu.
Cestu k němu nechtěně
Ces
nakreslil na záda bílé velryby,
nak
která samo sebou odplavala
kter
neznámo kam. Vilibald velrybu
nez
u
hledal do konce života, ale bezz úspěchu
úspěchu. Jak se tedy
hled
teď k pokladu dostat? Podaří se Natovi a jeho přátelům
poklad najít?
pok

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 205 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Magnus, mocný kouzelník
Petra
Bartíková

Rudolf
Lukeš

Trojrozměrné obrázk y
Hluboko v lese v jeskyni,i, kam
lidská noha nikdy nevkročila,
ročila,
žil mocný kouzelník
Magnus. Přečtěte si
jeho příběh s kouzelnými
mi
ilustracemi a pohyblivými
mi
obrázky!

159 Kč
cena KMČ

22 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 215 × 178 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Příběhy

Kosprd a Telecí
Eva
Papoušková

Galina
Miklínová

Vtipná dobrodružství z MŠ.
Malý Kosprd miluje tatínkovu
dílnu a moc rád tátovi pomáhá
vzducholodi. Jednoho
při výrobě
v
dne se ale rodiče rozhodnou, že
jejich syn musí začít chodit do
školky. Toto rozhodnutí se mu
školk
nelíbí, a velmi hlasitě protestuje – při příchodu do školky.
nelíb
Téměř každý rodič, který vedl poprvé své dítko do školky,
Témě
ví, o čem je řeč. Malý Kosprd má však velké štěstí,
protože hned první den ve školce potká báječnou
proto
kamarádku Telecí…
kam
ecí…

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
56 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Co se děje v Podpostelí
Hana
Lehečková

Ondřej
Dolejší

Už vás někdy napadlo, co se děje pod
vaší postelí, když zhasnete lampičku
a pokoj se zahalí do tmy? Skrývá se
tam strašidlo nebo tam jen tichounce
leží zapomenuté hračky? Možná tam
bydlí skřítci nebo pavoučci
s lucerničkami, kteří uklízejí
nepořádek. Vydejte se na pohádkovou
výpravu pod sedm dětských postýlek
a objevte sedm různých Podpostelí,
kde bydlí nadpřirozené bytosti, kouzla
nejsou ničím výjimečným a je tam
pořád veselo!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 205 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Pohádky
Příběhy

Zuzanka v Dalekoširoku
Marie
Kšajtová

Juraj
Martiška

Jednoho dne se v Zuzančině
pokojíčku vykutálí zpod postele
zlatavý knoﬂík, který se promění
panáčka. Ten pozve holčičku
vp
na velkolepý výlet do vesmírného
Dalekoširoka, kde společně
Dal
navštíví vskutku neobyčejná místa.
nav
a.
Zaletí na Planetku zapomenutých
Zal
panenek, ulétlých nafukovacích
pan
balonků, osamělých ponožek
bal
ztracených rukavic, až přistanou
a zt
na Planetce Knoﬂ
noﬂík. A všude na
n
Zuzanku čeká
Zuz
běžná cena: 249 Kč
dobrodružství 199 Kč
dob
88 stran, 160 × 195 mm
překvapení!
i př
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let

Kubíkův kouzelný kalendář
Ladislava
Horová

Patricie
Koubská

Kubík je malý neposeda. Těší
se do školy a trápí ho snad jen
to, že na něho rodiče nemají tolik
olik
ik
času, kolik by si přál. Všechno se
s
ale mění v okamžiku, kdy objevuje
vu
uje
kouzlo svého nového kalendáře.
e
e.
Stačí maličkost, aby se ocitnul
v pohádkovém světě, kde žijí
skřítkové. Spolu s nimi nás
provede celým rokem od ledna
a
až do prosince, zažijeme legraci
ci
i dobrodružství, ale hlavně…
Zjistíme, že
máme
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
80 stran, 165 × 225 mm
kouzelný svět
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
na dosah ruky..

24 Klub mladých čtenářů Albatros

Trénujeme do školy

Logopedické vymalovánky

Ivana
Novotná

Miroslav
Růžek

Logopedické vymalovánky jsou určeny především předškolákům
a šškolákům, mohou je využívat rodiče i učitelé v mateřských
školách a speciální pedagogové. Obsahují úkoly
a základních
zá
hlásek, s nimiž mívají děti největší potíže: Ď, Ť, Ň, L, C, S,
k procvičování
p
Z, Č,
Č Š, Ž, R, Ř. Nácvik je prováděn pomocí slov, vět a popisu děje na
obrázku, děti se také naučí
obr
říkanku a na závěr si udělají
říka
běžná cena: 149 Kč
grafomotorické cvičení,
gra
119 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
které se k ní vztahuje.
kte
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let

Rozvoj zrakového vnímání

Jiřina
Bednářová

Richard
Šmarda

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji
zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní
ní
plynoucích z nedostatečné zrakové percepce.
Knížka se věnuje rozlišení a pojmenování barev,
odlišení tvarů prvků. V knize jsou zahrnuta cvičení
z oblasti zrakové diferenciace, zrakové analýzy
a syntézy, zrakové paměti,
rozlišení ﬁgury a pozadí,
běžná cena: 169 Kč
rovněž také cvičení
139 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
k rozvoji očních
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 5 let
pohybů.

Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let
Jiřina
Bednářová

Richard
Šmarda

Pracovn sešit je určen k rozvoji časové orientace a prevenci potíží
Pracovní
čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností
ve čten
plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání
plynouc
posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností. Každá strana
posloup
obsahuje motivační příběh, pracovní, ilustrovaný
materiál pro děti
obsahu
ilustrov
pro dospělé
a dále instrukce
i
é
běžná cena: 149 Kč
cíle činnosti.
s uvedením
uvede
119 Kč
cena KMČ

25 Klub mladých čtenářů Albatros

48 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let
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Trénujeme do školy

Tvoříme hry pro děti a s dětmi
Návod na tvorbu a provozování 20 zábavných her, které pro své
děti (od 3 let) vytvoříte snadno sami anebo s jejich aktivní pomocí.
Při společné tvorbě můžete využít spoustu nejrůznějších materiálů
P
i technik a také oceníte šablony ve skutečné velikosti, které jsou
uvedeny u každého projektu. Jednoduché verze klasických
u
sspolečenských her, šikovné skládanky a zajímavé úkoly zaměřené
na rozvoj pozornosti,
n
kreativity ale i motorických
k
h
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
a početních dovedností.
96 stran, 170 × 243 mm
cena KMČ
Pozor, hrajeme…
P
pevná vazba, pro děti od 3 let

Škola
hry na zobcovou flétnu
Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let, 3. díl
Monika
Devátá

Jogínci

Zábavná učebnice pro malé začínající ﬂétnisty plná
notiček, veselých ilustrací a krásných písniček.
V každé z devíti kapitol, kterými vás bude provázet rozverný
zverný hudební
skřítek Toník, se vždy nejprve seznámíte s novou látkou, kterou si
budete moci procvičit na písničkách v rámci zajímavého
zvukomalebného tématu. Nechybí prostor ani na vlastní hudební
improvizaci a každou z kapitol
to pak
pa uzavírá
u a á hravý kvíz. Bonusem
učebnice je odkaz
běžná cena: 229 Kč
ke stažení téměř
184 Kč
72 stran, 210 × 297 mm
20 doprovodných
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 5 let
hudebních nahrávek.

Svatava Šenková
a Pavel Šimák

Zkuste se svými dětmi kouzelnou jógu! Jogínci vás zvou
na parádní výpravu do světa kouzelné jógy. Budete
dete se proměňovat
ve zvířátka, rostliny i věci, ale také naučíte děti lépe poznávat svoje
tělo. Ke každému cviku, jógové pozici čili ásaně se váže též nevšední
příběh. A co je na tom nejlepší? Jóga vás vždy odmění – díky ní totiž
vaše děti krásně porostou,
budou pružné a silné
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
a naučíte je i správně
88 stran, 145 × 205 mm,
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
odpočívat.

26 Klub mladých čtenářů Albatros

Pro rodiče

Odemykání dětského potenciálu
Jan Mühlfeit
Kateřina Novotná

Knižní zpracování kurzů a seminářů pro rodiče, děti
a studenty, které vedou světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit
sspolu s lektorkou Katkou Novotnou, vám pomůže pochopit,
pomoct
v čem vaše děti vynikají. Odhalíte, proč je důležité
důl
objevit přirozené talenty a jak je můžete
d
dětem
můžet z pozice
rodičů
stránek, aby je
odičů podpořit v rozvíjení jejich silných stráne
zzačaly
ačaly efektivně využívat. V životě, ve studiu a později
i v práci.

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
272 stran, 167 × 225 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
audio CD

Moje dítě mě dohání k šílenství
Danielle Grafová,
Katja Seideová

Období vzdoru je první horkou fází v životě s naším
potomkem. Z malého sluníčka se jako mávnutím proutku
stává bytost, která hází talíře na zem, odmítá jít dál,
vzteká se a brečí. Na rozdíl od klasického proudu ve
výchově, který volá po pevně daných hranicích a jasných
následcích, se autorky pouští do hledání nové cesty
a aktivního přístupu. Vysvětlují, co se v dětech odehrává
a proč jsou tato období vzdoru důležitými vývojovými
fázemi. V knize analyzují každodenní situace a navrhují
praktická řešení.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
208 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba
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Pro rodiče

Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost
Tina Payne
Brysonová

Daniel J.
Siegel

Chcete, aby z dětí vyrostli lidé, kteří:
• se o sebe budou umět postarat?
• dokážou dělat správná rozhodnutí i ve složitých životních situacích?
• budou pečovat o druhé, ale budou také vědět, jak hájit svá práva?
• nezhroutí se, když se
věci nebudou vyvíjet
běžná cena: 349 Kč
podle jejich očekávání? 279 Kč
176 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
měkká vazba
To všechno je možné…

Zdravé děti bez alergií

Pompa
Nixon

Trpí vaše dítě potravinovou alergií? Namísto vyhýbání se vajíčkům,
ořechům, mléku, lepku a dalším alergenům, se podle nejnovějších
klinických výzkumů doporučuje zavádět alergeny do stravy dětí co
nejdříve, velmi opatrně a často, alespoň po dobu prvních pěti let.
Jedině tak se s nimi může tělo pomaličku seznámit a zvyknout si
na ně. V knize najdete praktický návod, jak pomoci svým dětem
vyhnout se celoživotnímu boji s potravino
potravinovými alergeny
a 70 receptů, které vám
běžná cena: 369 Kč
pomohou zařadit
299 Kč
224 stran, 167 × 225 mm
alergeny do jídelníčku.
cena KMČ

měkká vazba

Lákavé svačinky z ovoce a zeleniny

kolektiv
autorů

Všichni chceme, aby naše děti zdravě jedly. Může
to být i ZÁBAVA! Děti rády tvoří a vy můžete rozvíjet
jejich kreativitu i v kuchyni. Myslete na to, že jíme
jej
očima, a povyšte obyčejnou sváču na labužnický
io
požitek. Skvělé nápady ocení především ti, jejichž
po
děti se do ovoce a zeleniny příliš nehrnou.
dě

199 Kč
cena KMČ

28 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba

Objednávka - Pohádková školka

Objednávkový list
Z nabídky katalogu Pohádková školka závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Jak si objednat z nabídky katalogu Pohádková školka?
•
•
•
•

v objednávce označte vybrané tituly
vyplňte čitelně všechny kontaktní údaje
podepište (rodič nebo zákonný zástupce)
odevzdejte ve školce svému důvěrníkovi KMČ (paní učitelce /panu učiteli) dle jeho pokynů

Název

Všechny vámi objednané knihy i ostatní
produkty obdržíte prostřednictvím důvěrníka.
S případnými reklamacemi se, prosím,
obracejte na svého důvěrníka KMČ.

Cena KMČ

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče

199 Kč

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé

199 Kč

Anče a Kuba mají Kubíčka

184 Kč

Atlas zvířat pro děti

234 Kč

Auta - Podivuhodné příběhy o autech

159 Kč

Bagry, traktory a popelářské vozy

199 Kč

Bylinkové pohádky

199 Kč

Co se děje v Podpostelí

199 Kč

České pověsti pro malé děti 2

199 Kč

České pověsti pro malé děti 2 (audiokniha pro děti)

159 Kč

Dobrodružství králíčka Petra

199 Kč

Domeček pro panenky 3D model

399 Kč

Hledá se Nemo

199 Kč

Hrajeme si - nezlobíme

Počet kusů

79 Kč

Hrajeme si na farmě 3D model

399 Kč

Jak Krtek ke kalhotkám přišel

184 Kč

Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku

159 Kč

Jak se Káťa naučila zavazovat tkaničku

159 Kč

Jak zvířata jedí

159 Kč

Jak zvířata spí

159 Kč

Jogínci

119 Kč

Johana s dlouhýma nohama

144 Kč

Kam se schoval nůž

79 Kč

Káťa a Škubánek zase spolu

184 Kč

Kdo v přírodě čaruje

199 Kč

Kolotoč plný písniček

319 Kč

Kosprd a Telecí

184 Kč

Kozí pohádka

74 Kč

KRTEK a hodiny

199 Kč

otoč
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Objednávka - Pohádková školka
Název

Cena KMČ

Krtek a jaro + Krtek a léto

119 Kč

Kubíkův kouzelný kalendář

184 Kč

Lákavé svačinky z ovoce a zeleniny

199 Kč

Ledové království - 2 nové příběhy

179 Kč

LEGO® CITY Přidej se k policii

159 Kč

LEGO® Disney Princezny™ Seznam se s princeznami

159 Kč

Les

184 Kč

Logopedické vymalovánky

119 Kč

Magnus, mocný kouzelník

159 Kč

Máša a medvěd - Sbírka pohádek

219 Kč

Moje dítě mě dohání k šílenství

239 Kč

Na stavbě

184 Kč

Nakládat, odjíždíme!

239 Kč

Nejkrásnější písničky a říkadla – Josef Lada

319 Kč

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

184 Kč

O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku

199 Kč

Odemykání dětského potenciálu

299 Kč

Odemykání dětského potenciálu (audiokniha)

299 Kč

Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let

119 Kč

Peppa Pig - Příběhy o prasátku Peppě

209 Kč

Pohádky o princeznách

159 Kč

Pohádky o princeznách (audiokniha pro děti)

159 Kč

Pohádky před spaním na tři, pět a osm minut

199 Kč

Pohádky z českého království

159 Kč

Pokladnice pohádek

199 Kč

Pozor, jede vláček!

199 Kč

Princezna a Baron

159 Kč

Příhody včelích medvídků

184 Kč

Příhody vodníka Vojtíka

144 Kč

Rošťák Oliver

144 Kč

Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost

279 Kč

Rozvoj zrakového vnímání

139 Kč

Sněhurka a sedm trpaslíků

199 Kč

Svět je NEJ

219 Kč

Šípková Růženka

199 Kč

Škola hry na zobcovou ﬂétnu

184 Kč

Trollové - Knížka na celý rok

219 Kč

Tvoříme hry pro děti a s dětmi

199 Kč

Vařila myška kašičku

74 Kč

Velké dobrodružství piráta Nata

199 Kč

Zdravé děti bez alergií

299 Kč

Zuzanka v Dalekoširoku

199 Kč

30 Klub mladých čtenářů Albatros

Počet kusů

Na závěr

LEGO0R City
Přidej se k policii
Vítej na policejní akademii LEGO®
O® City
City, kadete!
Trénink, jejž podstoupíš, tě provede džunglí města
i horskou divočinou. Zda máš předpoklady
stát se horským důstojníkem zjistíš v této
výcvikové knížce, v níž najdeš také
komiks, špionážní příběh a aktivity,
které ti poskytnou skvělou průpravu.
A horský důstojník, kterého si sestavíš
z přiložených kostiček, ti bude celou
dobu pomáhat
cennými
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
radami.
32 stran, 205 × 288 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 6 let

LEGO0R Disney PrinceznyTM
Seznam se s princeznami
Stránky této knihy překypují příběhy,
úkoly, dobrodružstvím a spoustou
úko
princeznovské magie! Postav Popelčině
prin
kamarádce myšce domeček, zahraj sii
kam
Aurorou na schovávanou, poslechni
s Au
si, jak
ja Ariel zpívá, pomoz nakreslit
Locičin autoportrét, prozkoumej
Loci
Jasmíninu lampu, najdi Belliny
Jasm
kamarády a pomoz Mulan projít
kam
překážkovou dráhu.
přek

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let
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Na závěr

Domeček pro panenky
3D model

Valentina
Facci
Nadia
Fabris

Zjis do čeho se pustila roztomilá obyvatelka 3D
Zjisti,
domečku pro panenky. Copak se asi děje v kuchyni?
dom
Prohlédni si rovněž spoustu slušivých oblečků, které
Pro
ukrývá ve skříni. A taky všechny hračky v jejím pokojíku…
ukr
Otáčej jednu stránku po druhé a začti se do kouzelného
Otá
příběhu. Zabav se při stavění opravdového dvoupatrového
příb
domečku pro panenky (27 × 18 × 25 cm). S jednotlivými
dom
kousky vybavení
kou
si ho
h můžeš
běžná cena: 499 Kč
zařídit přesně
zař
399 Kč
10 stran, 250 × 300 mm
podle svého
pod
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let
vkusu!
vku

Hrajeme si na farmě
3D model

Valentina
Facci
Nadia
Fabris

Přečti si ilustrovaný příběh a odkrývej klopy, pod kterými
najdeš spoustu překvapení. Z barevných kartonových
dílků si pak postav farmu (21 × 20 × 27 cm) a hraj si
se všemi šesti postavami z knížky. Na farmě není nikdy
nuda: Pozoruj Seba a Honzu, jak pracují a tráví čas se
svými zvířecími kamarády. Přidej se k nim a zažijte
společně hromadu zábavy. Když ale padne noc, pečlivě
pozavírej všechna
na
okna i dveře –
běžná cena: 499 Kč
přišel čas
399 Kč
10 stran, 250 × 300 mm
spát!
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let
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