
•• Csodálatos lovak (ajándék: uzsonnás alátét, 
64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 2000 Ft

•• Pattintsd színesre ezt a naplót!  
(ajándék: szivárványos placcslabda, 
128 oldal, 16,8 × 23,5 cm) – 1700 Ft

•• Vicc-Elek – rengeteg humor és fejtörő  
(ajándék: vicces kulcstartó, 112 oldal, 16,2 ×12 cm) 
– 1700 Ft

•• Tündérpónik – szórakoztató matricás  
foglalkoztató (48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1800 Ft

•• Lámák, pandák és más cukiságok (ajándék: 
baglyos kulcstartó, 84 oldal, 22 × 22 cm) – 2000 Ft

•• Koalák, sellők és más cukiságok (ajándék: 
pe gazusos táska, 84 oldal, 22 × 22 cm) – 2000 Ft

•• Ferka és a szirénások – játékos matricás 
album (48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1800 Ft

•• Világutazó (64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 2000 Ft

•• Gamervilág (96 oldal, 15,2 × 22,8 cm) – 1800 Ft

•• 10, 20, 30 perces ételek 
(160 oldal, 17,7 × 24,7 cm) – 2000 Ft

Tappancs Ovi Plusz 211.  
(ajándék: munkagép, vagy póni tojásban, 
68 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 •• 8000 Ft •• 2 × 4000 Ft •• 10 × 800 Ft

•• Kerekítem, kanyarítom (ajándék: letörölhető 
filctoll, 16 oldal, 20 × 28,5 cm) – 1000 Ft

•• Bukfenc – Matematika/Környezetismeret – 
képességfejlesztő feladatok nagycsoporto-
soknak 19. (80 oldal, 20 × 28,5 cm) – 700 Ft

•• Bukfenc – Matematika/Környezetismeret – 
képességfejlesztő feladatok középső csopor-
tosoknak 20. (80 oldal, 20 × 28,5 cm) – 700 Ft

Ügyes ovis – háromrészes iskola-előkészítő cso-
mag óvodásoknak (ajándék: kézfertőtlenítő-tartó, 
Tisztasági kisokos, 112 oldal, 20 × 28,5 cm)  
 •• 6000 Ft •• 3 × 2000 Ft

•• Mesés téli kalandok  
(64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 2000 Ft

•• Tipli, a robotgyerek – mesés olvasókönyv 
(ajándék: munkafüzet, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 
1800 Ft

•• Tündérdombi történetek – mesés 
olvasókönyv (ajándék: munkafüzet, 
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1800 Ft

•• Válogatott magyar népmesék – olvasókönyv 
(ajándék: munkafüzet, 80 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 
1800 Ft

•• Magyar mondák – történelmi olvasókönyv 
(ajándék: munkafüzet, 80 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 
1800 Ft

•• Íróka-móka – Kisbetűk (ajándék: letörölhető 
filctoll, 32 oldal, 20 × 28,5 cm) – 1000 Ft

•• Íróka-móka – Betűelemek (ajándék: letörölhető 
filctoll, 16 oldal, 20 × 28,5 cm) – 1000 Ft

Megdöbbentő tények az állatvilágból (ajándék: 
robotbogár, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm)  
 •• 6800 Ft •• 2 × 3400 Ft •• 4 × 1700 Ft

Tappancs Suli Elsősöknek Plusz 211.  
(ajándék: kézfertőtlenítő-tartó, 68 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 •• 8000 Ft •• 2 × 4000 Ft •• 10 × 800 Ft

Tatu magazin Plusz 211.  
(ajándék: kézfertőtlenítő-tartó, 68 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 •• 8000 Ft •• 2 × 4000 Ft •• 10 × 800 Ft

Tudorka Plusz 216. (ajándék: vicces kulcstartó, 
68 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 •• 8000 Ft •• 2 × 4000 Ft •• 10 × 800 Ft

TM Tudorka Magazin Plusz 216.  
(ajándék: vicces kulcstartó, 68 oldal, 20 × 28,5 cm) 
 •• 8000 Ft •• 2 × 4000 Ft •• 10 × 800 Ft

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nevű gyermekemnek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (csoport/osztály)
szeretném megvásárolni a fenti kiadvány(oka)t.

A kiválasztott kiadvány(oka)t kérjük ×-szel jelölni.

A termékek korlátozott példányszámban, csak a készlet erejéig vásárolhatók meg. Ezért kérjük a kitöltött igényfelmérő lapot a pedagógus által vagy egyéb 
módon jelzett időpontig feltétlen visszajuttatni az intéz mény be! Az ajándékok képei illusztrációk. Bővebb információ: ugyfelszolgalat@graphart.hu

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.graphker.hu/ertekesites_adatvedelem.html
A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.  Itt belenézhetsz a könyvekbe: www.szulovilag.hu/konyvek

Nyilatkozom, hogy a kiadvány(ok) megvásárlása érdekében a 
vételárat a pedagógus által vagy egyéb módon jelzett időpontig 

kifizetem.

a szülő aláírása
Köszönjük a bizalmat, és kellemes olvasást kívánunk!

Létezik-e a valóságban aranyszőrű vagy 
hófehér ló? Melyik nő a legnagyobbra, 
melyik a legszebb, a legkedvesebb, és 
melyik tartható házi kedvencként akár 
lakásban is? Tarts velünk, és ismerd meg 
a világ legcsodálatosabb fajtáit! Lelkes 
lórajongóként kutasd kedvenceid csa-
ládfáját, és böngészgesd a szup er ér de-
kes infókat!

Mit szólnál egy könyvhöz, amellyel 
azt csinálhatsz, amit csak akarsz? 
Sőt kötelező tépni, vágni, firkálni, 
ragasztani… Egyszóval mindent, 
amit egy átlagos könyvvel tilos. 
A különleges napló feladataiban a 
színekkel lesz dolgod, most kiélhe-
ted minden kreativitásodat. Vigyázz, 
elképesztően unalomölő!

Szeretnéd a barátaidat, a családodat, az ismerőseidet megnevettetni? Szeretnél te 
is jót derülni? Ha igen, akkor lapozz bele kiadványunkba, amelyben furfangos kér-
dések, fárasztó válaszok és viccek sokasága gondoskodik arról, hogy vidám perce-
ket szerezzen. Sőt vicckönyvünkben még fejtörők is helyet kaptak, amelyek segí-
tenek megdolgozni az agytekervényeidet is! 

2000 Ft

1700 Ft

1700 Ft

Aktuális ajánlatunk
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A CSOMAG TARTALMA:

SZEPTEMBER

 matematika – anyanyelv – 
környezetismeret

PLUSZ

Ide ragaszd az egyéni 
azonosítódat!

TANTÁRGYI GYAKORLÓK • KÉPESSÉG-
FEJLESZTŐ FELADATOK, REJTVÉNYEK

SZEPTEMBERI AJÁNDÉK: 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ-TARTÓ

A
 képek illusztrációk.
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A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.
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4 × 1700 Ft
vagy 2×3400 Ft  

vagy 6800 Ft

AJÁNDÉK:   ROBOTBOGÁR

AJÁNDÉK:  
SZIVÁRVÁNYOS PLACCSLABDA

AJÁNDÉK:  
KÉZFERTŐTLENÍTŐ- 

TARTÓ

AJÁNDÉK:  
VICCES 

KULCSTARTÓ

AJÁNDÉK:  
KÉZFERTŐTLENÍTŐ- 

TARTÓ

AJÁNDÉK:  
VICCES 

KULCSTARTÓ

1. OSZTÁLYOSOKNAK

3. OSZTÁLYOSOKNAK

2. OSZTÁLYOSOKNAK

4. OSZTÁLYOSOKNAK

AJÁNDÉK: VICCES  KULCSTARTÓ

AJÁNDÉK: 
UZSONNÁS 

ALÁTÉT

MEGDÖBBENTŐ TÉNYEK AZ ÁLLATVILÁGBÓLMEGDÖBBENTŐ TÉNYEK AZ ÁLLATVILÁGBÓL
4 részes könyvsorozat • 256 oldal tartalom • több száz látványos fotó 

könnyen érthető szövegezés • különleges és egyedi állatok bemutatása

SZEPTEMBER

DECEMBER
JANUÁR FEBRUÁR

Komplett fejlesztő sulicsomagok

egy összegben 8000 Ft
két részletben 2×4000 Ft

havonta 10×800 Ft

egy összegben 8000 Ft
két részletben 2×4000 Ft

havonta 10×800 Ft

egy összegben 8000 Ft
két részletben 2×4000 Ft

havonta 10×800 Ft

egy összegben 8000 Ft
két részletben 2×4000 Ft

havonta 10×800 Ft

LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEINK Graph-Art – Graph-Art – A családbarát kiadóA családbarát kiadóIgényfelmérő lap
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Tappancs, Morci, Bambu, Rozsdás, Zü mi 
és Csiribá, a Mesés téli ka landok főszerep-
lői nagy izgalommal várják a karácsonyt. 
De amíg eljön a nagy nap, számos érdekes, 
mulatságos vagy ép pen ta nulságos kaland-
ba keverednek. A gazdagon illusztrált mese-
könyv ol vas va és hallgatva is kellemes ki kap-
cso lódást kínál a gyermekeknek, nem csak 
az ün nepváró időszakra.

Ha szinte rajongásig sze reted 
a lámás, pandás, baglyos vagy 
éppen rókás cuccokat, és lépést 
tartasz a divattal, akkor bizonyá-
ra imádni fogod ezt a könyvet. 
Ne maradj le te sem ezekről a 
cu kiságokról!
• papírból elkészíthető maket-
tek • origami • barkácsötletek . 
fejtörők • órarend • öntapadós 

és vasalható matricák

Tipli, a robotgyerek Robotvárosban 
lakik, ahol mindig történik valami. 
Az olvasókönyv az izgalmas kaland-
jairól szól.

Képességfejlesztő és szórakoztató 
magazin óvodásoknak

Ugye milyen különlegesek a villogva és 
szirénázva robogó járművek, a rendőr-, 
a mentő- és a tűzoltóautók? Sze ret néd 
őket megismerni? Megtudni, hogy me-
lyik milyen feladatot lát el? Ha igen, akkor 
tarts Ferkával és barátaival!

A mesék varázslatos birodalmában 
a gyermekek megismerhetik az álla-
tok nyelvén tudó juhászt, vagy olvas-
hatnak arról, hogyan nevettette meg 
a szegény legény a királykisasszonyt.

Középső és nagycsoportos óvodásoknak készült változatos, játékos, szórakoztató, készségfejlesztő feladatok gyűjteménye. A két fő foglalkoztatási ág (matematika és 
környezetismeret) fejlesztését komplex feladatokon keresztül valósítja meg. A témák a négy évszak köré csoportosulnak. A feladatok nehézségi foka korosztályhoz iga-
zított, de ezen belül változó, megfelelő kihívással sikerélményt kínálva a különböző ritmusban fejlődő gyermekek számára.

Ha szereted a videójátékokat, ezt a könyvet 
imádni fogod! Segítségével felfedezheted 
a legnépszerűbb videójáték-műfajokat, és 
megismerheted a játékosok leggyakoribb 
szokásait. Ne habozz, vedd ke zedbe a kézi-
könyvet, és merülj el a gamerek világában!

A kisbetűk írásához nyújtanak segítsé-
get a kiadványban található nagy méretű 
kis írott betűalakok, amelyeknek a több-
szöri átírásával rögzül a helyes írásmód. 
A munkafüzethez tartozó filctoll nyoma 
pedig eltávolítható a felületről, ezáltal 
lehetőség nyílik újra és újra elvégezni a 
betűk írását és a feladatokat.

Szeretnél bekukkantani a tündérpónik 
mesés világába? Jó volna a kedves póni-
lányok életét megismerni? Megtudni, 
hogy melyikük mit szeret, hogyan tölti a 
napjait? A pónik nem csupán bemutat-
koznak, hanem játszani is hívnak.

Imádod az állatmintás holmi-
kat? Rajongsz a flamin gókért, 
lajhárokért, vagy éppen a koalá-
kért? Akkor ezt a könyvet neked 
találták ki!
• papírból elkészíthető makettek 
• társasjáték • origami • bar kács-
ötletek • fejtörők • öntapadós és 
vasalható matricák

A Tündérdombi történetek című olva-
sókönyv Tercsi és barátnője, Mókus 
Manci izgalmas kalandjairól szól.

Finommotorika-fejlesztés
A gyermek finom kézmozgásának fejlesz-
tése fontos feladat. Az iskolában biztosan 
és helyesen kell fognia és tudatosan kell 
irányítania a ceruzát, hogy sikeresen tud-
jon majd írni. Füzetünk különleges felü-
letének köszönhetően többszöri javítás 
is lehetséges.

Könyvünk segítségével az egyik pilla-
nat ban Toszkána mesés tá jain járhatunk, 
a másikban Ázsia forró si va tag jaiban 
poroszkálhatunk. Járják be ve lünk kép-
zeletben a Földet, és ámuljanak el újra 
meg újra milliónyi csodáján!

Kötetünk közel negyven magyar mon-
dája képzeletben visszarepít a régmúlt-
ba. Együtt űzheted a csodaszarvast 
Hunorral és Magyarral, vagy megdöb-
benhetsz Toldi Miklós rettentő erején.

A hétköznapjaink során egyre nagyobb az igény a gyorsan elkészíthe-
tő ételek iránt. Ez a szakácskönyv olyan egysze rűen követhető recep-
teket tar talmaz, amelyekkel rövid idő alatt finom és egész séges éte-
leket készíthetünk ma gunknak és a családnak.

A gyermekek finom kézmozgásának fej-
lesztése nagyon fontos feladat. A külön-
leges felület miatt az ajándék filctoll nyo-
ma könnyedén eltávolítható az oldalakról, 
ezáltal a hibákat akár többször is kijavít-
hatja a gyermek. A kedves képek újra és 
újra átrajzolásra csábítják a kis alkotókat, 
miközben észrevétlenül fejlődnek finom-
motorikus képességeik, figyelmük, szem-
kéz koordinációjuk.

2000 Ft

1800 Ft
1800 Ft

1800 Ft
1800 Ft

1000 Ft

1800 Ft

1800 Ft

1000 Ft

2000 Ft
1800 Ft

700 Ft

2000 Ft 1000 Ft3×2000 Ft
(6000 Ft)

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

–29% –29% KEDVEZMÉNY

–29% –29% KEDVEZMÉNY AJÁNDÉK: 
BAGLYOS  
KULCSTARTÓ

AJÁNDÉK: SZÖVEGÉRTÉS 
MUNKAFÜZET

AJÁNDÉK: SZÖVEGÉRTÉS 
MUNKAFÜZET

AJÁNDÉK: SZÖVEGÉRTÉS 
MUNKAFÜZET

AJÁNDÉK: SZÖVEGÉRTÉS 
MUNKAFÜZET

HANGOSKÖNYV!

AJÁNDÉK: MUNKAGÉP, 
VAGY PÓNI TOJÁSBAN

AJÁNDÉK:  
LETÖRÖLHETŐ  
FILCTOLL

AJÁNDÉK: LETÖRÖLHETŐ 
FILCTOLL

AJÁNDÉK:  
LETÖRÖLHETŐ  
FILCTOLL

AJÁNDÉK: 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ- 
TARTÓ, TISZTASÁGI 

KISOKOS

AJÁNDÉK: 
PEGAZUSOS 

TÁSKA

Képességfejlesztő és szórakoztató magazin óvodásoknak

TappancsTappancs
ovi

minden hónapban

ajándék 
matricákkal
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programmal

SZEPTEMBER

PLUSZ

SZEPTEMBERI
AJÁNDÉK

Tapifon
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SZEPTEMBER DECEMBER FEBRUÁR

700 Ft

Bukfenc:
2 óvodás  

foglalkoztató 1-ben
Újdonság!

Már középsősöknek is!

JÁTÉKOS ÍRÁSTANULÁS

3 × 112 oldal foglalkoztató, amely minden kötetben más 
képességterület fejlesztésére, felmérésére szolgáló feladatokat tartalmaz. 

Ezenfelül a 7 oldalas megoldókulcs segíti a gyermekek önellenőrző 
képességének fejlesztését is.

Iskola-előkészítő csomagIskola-előkészítő csomag  óvodásoknakóvodásoknak
Az Ügyes ovis foglalkoztatósorozat szem előtt tartja az iskolaérettséghez szükséges képességek  

fejlettségi szintjeit. Ezekhez kínál fejlesztőfeladatokat az iskolába készülő gyerekek számára.

egy összegben 8000 Ft
két részletben 2×4000 Ft

havonta 10×800 Ft

LÁNYOKNAK ÉS FIÚKNAK OLVASÓKÖNYVEK MINDEN KOROSZTÁLYNAKKICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
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•• Védett vadon (64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 
3000 Ft

•• Mikulástól karácsonyig 
(96 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 3000 Ft

Legendás mezszámok – számos legenda (aján-
dék: focis, kilövős toll, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm)  
 •• 2400 Ft •• 2 × 1200 Ft

•• Irkafirka füzet (ajándék: virágszál alakú toll, 
96 oldal, 14,8 × 21 cm) – 1700 Ft

•• Kalandra fel! (ajándék: túlélőkarkötő, 
96 oldal, 16,5× 22,7 cm) – 1900 Ft

•• Gamervilág (96 oldal, 15,2 × 22,8 cm) – 
1800 Ft

•• Lovak – Játssz és színezz! 
(28 oldal, 23 × 27 cm) – 1200 Ft

•• Kopi és Pamutkutya – A Hazugsággombóc 
(64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1600 Ft

•• Világutazó (64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 2000 Ft

•• Egyszerű receptek csirkemellből 
(160 oldal, 17,7 × 24,7 cm) – 2000 Ft

•• Álomhintő – szivacsos matricamozaik 
(ajándék: szivacsmatrica, 4 oldal, 21× 29,7 cm) 
– 700 Ft

•• Dózer Dani – szivacsos matricamozaik 
(ajándék: szivacsmatrica, 4 oldal, 21× 29,7 cm) 
– 700 Ft

•• Mesés téli kalandok (64 oldal, 21,3 × 27,5 cm) 
– 2000 Ft

•• Karácsonyi színező (48 oldal, 22 × 22 cm) – 
1000 Ft

•• Honnan jön a Mikulás? – mondókás kifestő 
(24 oldal, 20 × 28,5 cm) – 280 Ft

•• Csingilingi, szól a csengő – mondókás 
karácsonyi kifestő (24 oldal, 20 × 28,5 cm) – 
280 Ft

•• Matricamozaik – Itt a Mikulás (mozaikmatri-
cákkal, 12 oldal, 21× 29,7 cm) – 450 Ft

•• Matricamozaik – Karácsonyi csengettyűk 
(mozaikmatricákkal, 12 oldal, 21× 29,7 cm) – 
450 Ft

Hihetetlen és megdöbbentő – 96 érdekesség 
a nagyvilágból (ajándék: fiús vagy lányos naptár, 
32 oldal, 10,5×15 cm) – 500 Ft 
 •• Fiúk naptárával •• Boldog kutya naptárral

Megdöbbentő tények az állatvilágból (ajándék: 
robotbogár, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm)  
 •• 6800 Ft •• 2 × 3400 Ft •• 4 × 1700 Ft

Ügyes ovis – háromrészes iskola-előkészítő 
csomag óvodásoknak (ajándék: kézfertőtlenítő- 
tartó, Tisztasági kisokos, 112 oldal, 20 × 28,5 cm)  
 •• 6000 Ft •• 3 × 2000 Ft

•• Pattintsd színesre ezt a naplót! (ajándék: szi-
várványos placcslabda, 128 oldal, 16,8 × 24 cm) 
– 1700 Ft

•• Vicc-Elek – rengeteg humor és fejtörő (aján-
dék: vicces kulcstartó, 112 oldal, 16,2 ×12 cm) – 
1700 Ft

•• Lámák, pandák és más cukiságok (aján-
dék: baglyos kulcstartó, 84 oldal, 22 × 22 cm) – 
2000 Ft

•• Koalák, sellők és más cukiságok (aján-
dék: pegazusos táska, 84 oldal, 22 × 22 cm) – 
2000 Ft

•• Csodálatos lovak (ajándék: uzsonnás alátét, 
64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 2000 Ft

•• 10, 20, 30 perces ételek 
(160 oldal, 17,7 × 24,7 cm) – 2000 Ft

•• Ferka és a szirénások – játékos matricás 
album (48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1800 Ft

•• Tündérpónik – szórakoztató matricás fog-
lalkoztató (48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1800 Ft

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nevű gyermekemnek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (csoport/osztály)
szeretném megvásárolni a fenti kiadvány(oka)t.

A kiválasztott kiadvány(oka)t kérjük ×-szel jelölni.

A termékek korlátozott példányszámban, csak a készlet erejéig vásárolhatók meg. Ezért kérjük a kitöltött igényfelmérő lapot a pedagógus által vagy egyéb 
módon jelzett időpontig feltétlen visszajuttatni az intéz mény be! Az ajándékok képei illusztrációk. Bővebb információ: ugyfelszolgalat@graphart.hu

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.graphker.hu/ertekesites_adatvedelem.html
A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.  Itt belenézhetsz a könyvekbe: www.szulovilag.hu/konyvek

Nyilatkozom, hogy a kiadvány(ok) megvásárlása érdekében a 
vételárat a pedagógus által vagy egyéb módon jelzett időpontig 

kifizetem.

a szülő aláírása
Köszönjük a bizalmat, és kellemes olvasást kívánunk!

Melyik a kedvenc állatod? Ne ta
lán az álomszuszék koala vagy a 
sebességre korder ge párd? Gon
doltad volna, hogy az állatvi
lág „híressé gei” veszélyeztetet
tek? Utazd körbe ve lünk a világ 
védett vadon jait, és derítsd 
ki, mit tehetünk a megmenté
sükért!

Szívet melengető tör té ne tek
kel és cso dá la tos illusztrációk
kal teli me se könyv, amely az 
ol vasót és a hallgatóságot is 
visszarepíti a varázslatok vi lá
gába. Hosszú téli estékre ajánl
juk a szülők és gyermekek szá
mára egyaránt. Gyönyörű, 
egész oldalas festményekkel.

Ez a kitéphető lapokból álló rajzfüzet ötleteket ad arra, hogyan üsd el az időt, ha 
unatkozol vagy egy kis firkálgatásra vágysz. Egészítsd ki a képeket a saját rajzaid
dal, írj szavakat és szövegeket! Azután jöhet egy kis hajtogatás, színezés, játékok, 
fejtörők és még néhány irkafirka. Jó móka lesz!

Néhány évtizeddel ezelőtt a játékosoknak még nem volt mezszámuk. Európában elő
ször az angol szövetség tette azt kötelezővé. De vajon mi alapján osztották ki a mez
számokat, azaz ki kapta az egyest, a kettest, a hármast vagy éppen a tízest? Igaz, hogy 
Pelé véletlenül lett tízes, és hogy eleinte nem volt a játékosoknak állandó mezszámuk? 
És napjainkban ki melyiket viseli? Kiadványunkban bemutatjuk – egytől tizenegyig 

– az egyes mezszámokhoz tartozó legendákat és nap jaink legkiválóbb játékosait.

1700 Ft

Aktuális ajánlatunk

AJÁNDÉK: 
FOCIS,  

KILÖVŐS 
TOLL

AJÁNDÉK: 
VIRÁGSZÁL 
ALAKÚ TOLL

EHHEZ A KÉT KÖNYVHÖZ TUDOD 
FELHASZNÁLNI A SZEPTEMBERI 

MAGAZINOKBAN TALÁLHATÓ 
1000 FT ÉRTÉKŰ KÖNYVKUPONT!

3000 Ft3000 Ft

2× 1200 Ft
(2400 Ft)

Mit szólnál egy könyvhöz, amellyel azt 
csinálhatsz, amit csak akarsz? Sőt kötele
ző tépni, vágni, firkálni, ragasztani… Egy
szóval mindent, amit egy átlagos könyv
vel tilos. A különleges napló feladataiban a 
színekkel lesz dolgod, most kiélheted min
den kreativitásodat. Vigyázz, elképesz tően 
unalomölő!

Létezike a valóságban aranyszőrű vagy 
hó fehér ló? Melyik nő a legnagyobbra, 
me lyik a legszebb, a legkedvesebb, és 
me lyik tartható házi kedvencként akár 
la kás ban is? Tarts velünk, és ismerd meg 
a vi lág legcsodálatosabb fajtáit! Lelkes 
lórajon góként kutasd kedven ceid csa
ládfáját, és böngészgesd a szu p er ér de
kes infókat!

1700 Ft

2000 Ft

AJÁNDÉK: SZIVÁRVÁNYOS 
 PLACCSLABDA

Szeretnéd megnevettetni a barátaidat, a családodat, az ismerőseidet? Szeretnél 
te is jót derülni? Ha igen, akkor lapozz bele kiadványunkba, amelyben furfangos 
kérdések, humoros válaszok és viccek sokasága gondoskodik arról, hogy vidám 
perceket szerezzen. Sőt vicckönyvünkben még fejtörők is helyet kaptak, amelyek 
segítenek megdolgozni az agytekervényeidet is! 

1700 Ft

AJÁNDÉK: VICCES 
 KULCSTARTÓ

Ha szinte rajongásig sze reted 
a lámás, pandás, baglyos vagy 
éppen rókás cuccokat, és lépést 
tartasz a divattal, akkor bizonyá
ra imádni fogod ezt a könyvet. 
Ne maradj le te se ezekről a cu
kiságokról!
• papírból elkészíthető maket
tek • origami • barkácsötletek . 
fejtörők • órarend • öntapadós 

és vasalható matricák

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

–29% –29% KEDVEZMÉNY AJÁNDÉK: 
BAGLYOS  
KULCSTARTÓ

Imádod az állatmintás holmi
kat? Rajongsz a flamin gókért, 
lajhárokért vagy éppen a koalá
kért? Akkor ezt a könyvet neked 
találták ki!
• papírból elkészíthető makettek 
• társasjáték • origami • bar kács
ötletek • fejtörők • öntapadós és 
vasalható matricák

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

–29% –29% KEDVEZMÉNY
AJÁNDÉK: 

PEGAZUSOS 
TÁSKA

AJÁNDÉK: 
UZSONNÁS 

ALÁTÉT

A hétköznapjaink során egyre nagyobb az 
igény a gyorsan elkészíthető ételek iránt. 
Ez a szakácskönyv olyan egysze rűen kö
vethető recepteket tar talmaz, amelyek
kel rövid idő alatt finom és egész séges 
éte leket készíthetünk ma gunknak és a 
családnak.

2000 Ft

Ugye, milyen különlegesek a villogva és 
szirénázva robogó járművek, a rendőr, 
a mentő és a tűzoltóautók? Sze ret néd 
megtudni, hogy me lyik milyen felada
tot lát el? Ha igen, akkor tarts Ferkával, 
és ismerd meg a barátait!

1800 Ft

Szeretnél bekukkantani a tündérpónik 
mesés világába? Jó lenne megismerni 
a kedves pónilányok életét? Megtudni, 
hogyan töltik mindennapjaikat? A pónik 
nem csupán bemutatkoznak, hanem ját
szani is hívnak. Tarts velük!

1800 Ft

KUPONNAL 2000 FT! KUPONNAL 2000 FT!

NÉPSZERŰ TERMÉKEINK Graph-Art – Graph-Art – A családbarát kiadóA családbarát kiadóIgényfelmérő lap
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Szeretnéd megtanulni a különböző 
cso mók kötésének a fortélyait? Milyen 
bringát válassz a túrázáshoz? Melyek 
a tűzrakás alapjai, és hogyan keress 
ha zánkban „kincset”? Kézikönyvünk 
ezekre és hasonlóan izgalmas kérdések
re is választ ad.

Imádod a lovakat? Legszíveseb
ben minden szabadidődet velük 
töltenéd? Lapozd fel ezt a füzetet, 
és merülj el a varázslatos lovas 
színezők, rajzolók és fejtörők 
világában. Ajándék összeállítha
tó farmmal és lovas matricákkal.

Honnan jön a Mikulás?  Ez a kifestőnk 
mesés rajzokkal mondókákkal, ismert 
köl tők kedves versrészleteivel és érdekes, 
rend hagyó feladatokkal (pl.: rejtvények, 
buj káló formák, pontösszekötő, vonal
ve zető, Mikuláslabirintus) varázsolja el a 
Mikulást váró óvodásokat és kisiskolá sokat.

Színezz kicsit másképp! Most nem színes ceruzákra lesz szükséged, hanem a szí
nes szivacsmatricákra. Figyeld meg a képeket! Milyen színű az álomtündér dobo
za vagy a manócska ruhája? Keresd az ugyanolyan színű matricákat, és ragaszd 
mindet a helyére! A te feladatod színessé varázsolni mindent. A belső oldalpáron 
pedig a tündérek és manócskák varázslatos világában keresgélhetsz kedvedre.

Kedvelt elfoglaltságod a matricák ragaszt
gatása? Akkor ez a füzet tetszeni fog! A raj
zokon 500 matricahely várja, hogy beil
leszd az oda való színt. Az ajándékba kapott 
közel 20 mikulásos matricával pedig tetszé
sed szerint díszítheted az általad készített 
mikulásos ajándékokat!

Kopi egy átlagos kisfiú, hűséges 
ba rátja és segítőtársa Pamut kutya. 
Életük tele van (nem) hétköz napi 
dol gokkal. Azt mondod, a tiéd is? 
Ol vasd el az izgalmas történeteket, 
és kiderül!

Légy részese a tél csodálatos vi
lágának, és hagyd, hogy a gyö
nyörű rajzok megragad ják a ka
rácsony varázsát. A hópelyhektől 
a karácsony fáig, a rénszarvastól 
a díszekig az ünnep minden kel
léke csak arra vár, hogy fantá
ziáddal életre keltsd.

A csirkemellfilé az egyik legsokoldalúbb 
alapanyag. Könnyen ízesíthető, tölthető, 
darálható, szeletelhető, és kevés idő kell a 
sütéséhez, főzéséhez, párolásához. Készül
het belőle könnyed saláta, meleg leves 
vagy tartalmas főétel, ezáltal mindennap 
más és más ételt tudunk belőle varázsolni.

A Csingilingi, szól a csengő című mondó
kás kifestő kedves rajzokkal, hangulatos 
versrészletekkel és érdekes, rendhagyó 
feladatokkal (pl.: mandala, pontszínező, 
pontösszekötő, vonalvezető, díszlabirin
tus) kínál tartalmas szórakozást a kará
csony előtti várakozás idejére.

Színezz kicsit másképp! Most nem színes ceruzákra lesz szükséged, hanem a szí
nes szivacsmatricákra. Figyeld meg a képeket! Milyen színű Dózer Dani markoló
lapátja vagy Kamion Kázmér utasfülkéje? Keresd az ugyanolyan színű matricá
kat, és ragaszd mindet a helyére! A te feladatod színessé varázsolni őket. A belső 
oldalpáron pedig egy valódi járgányvadászat vár! Alkoss, és keresgélj kedvedre!

Színezz kicsit másképp! Most nem lesz szük
séged színes ceruzákra, csak a füzetben ta
lálható matricákra. Figyeld meg a ké peket! 
Milyen színű az angyalka ruhája, a cica sap
kája? Keresd a matricákat, és ragaszd a meg
felelő helyre! 

A körülötted lévő világ telistele van érde
kességekkel, amelyek csak arra várnak, 
hogy felfedezd őket.

1900 Ft

500 Ft

1200 Ft 280 Ft

450 Ft

700 Ft 700 Ft

1600 Ft

1000 Ft

2000 Ft

280 Ft

450 Ft

4 × 1700 Ft
vagy 2×3400 Ft  

vagy 6800 Ft

AJÁNDÉK:   ROBOTBOGÁR

MEGDÖBBENTŐ TÉNYEK AZ ÁLLATVILÁGBÓLMEGDÖBBENTŐ TÉNYEK AZ ÁLLATVILÁGBÓL
4 részes könyvsorozat • 256 oldal tartalom • több száz látványos fotó 

könnyen érthető szövegezés • különleges és egyedi állatok bemutatása

SZEPTEMBER

DECEMBER
JANUÁR FEBRUÁR

3×2000 Ft
(6000 Ft)

AJÁNDÉK: 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ- 
TARTÓ, TISZTASÁGI 

KISOKOS

SZEPTEMBER DECEMBER FEBRUÁR

3 × 112 oldal foglalkoztató, amely minden kötetben más 
képességterület fejlesztésére, felmérésére szolgáló feladatokat tartalmaz. 

Ezenfelül a 7 oldalas megoldókulcs segíti a gyermekek önellenőrző 
képességének fejlesztését is.

Iskola-előkészítő csomagIskola-előkészítő csomag  óvodásoknakóvodásoknak
Az Ügyes ovis foglalkoztatósorozat szem előtt tartja az iskolaérettséghez szükséges képességek  

fejlettségi szintjeit. Ezekhez kínál fejlesztőfeladatokat az iskolába készülő gyerekek számára.

Ha szereted a videójátékokat, ezt a könyvet 
imádni fogod! Segítségével felfedezheted 
a legnépszerűbb videójátékműfajokat, és 
megismerheted a játékosok leggyakoribb 
szokásait. Ne habozz, vedd ke zedbe a kézi
könyvet, és merülj el a gamerek világában!

Könyvünk segítségével az egyik pilla
nat ban Toszkána mesés tá jain járhatunk, 
a másikban Ázsia forró si va tag jaiban 
poroszkálhatunk. Járják be ve lünk kép
zeletben a Földet, és ámuljanak el újra 
meg újra milliónyi csodáján!

1800 Ft

2000 Ft

AJÁNDÉK: 
SZIVACS-
MATRICA

AJÁNDÉK: 
SZIVACS-
MATRICA

AJÁNDÉK: FIÚS VAGY LÁNYOS NAPTÁR

Tappancs, Morci, Bambu, Rozsdás, Zü mi 
és Csiribá, a Mesés téli ka landok fősze
replői nagy izgalommal várják a kará
csonyt. De amíg eljön a nagy nap, szá
mos érdekes, mulatságos vagy ép pen 
ta nulságos kalandba keverednek.

2000 Ft

HANGOSKÖNYV!
AJÁNDÉK:  

TÚLÉLŐKARKÖTŐ

MOZAIKMATRICÁKKAL
MOZAIKMATRICÁKKAL

SOROZATKÖNYVEINKÜNNEPI KÍNÁLATUNKKICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
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