














Učíme se poznávat barvy
Zvířátka na farmě
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POZOR!
Není určeno pro děti mladší 3 let.
Kniha obsahuje malé samolepky, 
které může dítě spolknout.

Naučte své dítě poznávat jednotlivé barvy 
a procvičte s ním prstíky!

Tato kniha zábavnou formou pomáhá rozvoji dítěte. Procvičí se:

Spousta barevných samolepek čeká jen na to, až je dítě nalepí na prázdné 
místo na obrázku. Každé otočení stránky přináší novou zábavu a novou 
možnost nalepovat. Nebuďte smutní, když nalepovací kolečko přistane 

na jiné barvě. Obrázek tak bude mnohem veselejší!

Rozpoznávání 
barev

Koordinace 
pohybů

Logické 
myšlení

Koncentrace 
a soustředění

Jemná 
motorika

Objevování 
krás přírody

Knihy z této série: Poznej 8 barev!

ISBN 978-80-7563-347-7

9788075633477





Mňau!
Kdo to byl? Koťátka?



Mééé!
Kdo to byl? Kůzlátka?



Íhahá!
Kdo to byl? Hříbátka?



Bzzz, bzzz!
Kdo to byl? Včelky?







Poznávej a nalepuj
Jak zvířátka mluví
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POZOR!
Není určeno pro děti mladší 3 let.
Kniha obsahuje malé samolepky, 
které může dítě spolknout.

Knihy plné samolepek z této série:Knihy plné samolepek z této série:

Skvělá knížka pro vaše dítě!Skvělá knížka pro vaše dítě!

Co na ní maminky nejvíce oceňují: 
veselé barvy, zpracování samolepek, snadné lepení, atraktivní obrázky.

S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:

   rozhýbe prstíky,
   pozná nové tvary a obrázky,
   procvičí si pozornost a soustředění,
   naučí se samostatnosti.

ISBN 978-80-7563-349-1

9788075633491





Divočák hledá žaludy.



Křeček se rád zakousne do jablka.



Los má rád houby.



Myši se zakously do sýra.







Poznávej a nalepuj
Co chutná zvířátkům
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POZOR!
Není určeno pro děti mladší 3 let.
Kniha obsahuje malé samolepky, 
které může dítě spolknout.

Knihy plné samolepek z této série:Knihy plné samolepek z této série:

Skvělá knížka pro vaše dítě!Skvělá knížka pro vaše dítě!

Co na ní maminky nejvíce oceňují: 
veselé barvy, zpracování samolepek, snadné lepení, atraktivní obrázky.

S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:

   rozhýbe prstíky,
   pozná nové tvary a obrázky,
   procvičí si pozornost a soustředění,
   naučí se samostatnosti.
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JaroJaro Rampouchy tají  
a zajíčci skáčou radostí.



LétoLéto Velryby mají barevné míče.



PodzimPodzim Už rostou houby. 
Ježek si dělá zásoby na zimu.



ZimaZima Sněží a ptáci zvědavě 
pozorují sněhuláka.







Poznávej a nalepuj
Čtyři roční období
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POZOR!
Není určeno pro děti mladší 3 let.
Kniha obsahuje malé samolepky, 
které může dítě spolknout.

Knihy plné samolepek z této série:Knihy plné samolepek z této série:

Skvělá knížka pro vaše dítě!Skvělá knížka pro vaše dítě!

Co na ní maminky nejvíce oceňují: 
veselé barvy, zpracování samolepek, snadné lepení, atraktivní obrázky.

S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:S každou nalepenou stránkou si vaše dítě:

   rozhýbe prstíky,
   pozná nové tvary a obrázky,
   procvičí si pozornost a soustředění,
   naučí se samostatnosti.
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