Igényfelmérő lap

NÉPSZERŰ TERMÉKEINK
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, elképesztően
unalomölő!

AJÁNDÉK: VICCES
KULCSTARTÓ

AJÁNDÉK: SZIVÁRVÁNYOS
PLACCSLABDA

1700 Ft
Ha szinte rajongásig szereted
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

NY

AJÁNDÉK:
BAGLYOS
KULCSTARTÓ
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1700 Ft
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!

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

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

–29%

ÉNY
KEDVEZM

AJÁNDÉK:
PEGAZUSOS
TÁSKA

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft

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 szuperérde
kes infókat!

A hétköznapjaink során egyre nagyobb az
igény a gyorsan elkészíthető ételek iránt.
Ez a szakácskönyv olyan egyszerűen kö
vethető recepteket tartalmaz, amelyek
kel rövid idő alatt finom és egészséges
ételeket készíthetünk magunknak és a
családnak.

AJÁNDÉK:
UZSONNÁS
ALÁTÉT
2000 Ft
Ugye, milyen különlegesek a villogva és
szirénázva robogó járművek, a rendőr-,
a mentő- és a tűzoltóautók? Szeretnéd
megtudni, hogy melyik milyen felada
tot lát el? Ha igen, akkor tarts Ferkával,
és ismerd meg a barátait!

2000 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!

•

Védett vadon (64 oldal, 24 × 32,5 cm) –
3000 Ft

•

Matricamozaik – Itt a Mikulás (mozaikmatricákkal, 12 oldal, 21× 29,7 cm) – 450 Ft

•

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

•

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

Legendás mezszámok – számos legenda (ajándék: 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

•
•
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Ügyes ovis – háromrészes iskola-előkészítő
csomag óvodásoknak (ajándék: kézfertőtlenítőtartó, Tisztasági kisokos, 112 oldal, 20 × 28,5 cm)
• 6000 Ft • 3 × 2000 Ft
Pattintsd színesre ezt a naplót! (ajándék: szivárványos placcslabda, 128 oldal, 16,8 × 24 cm)
– 1700 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

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

•

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

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

•

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

•

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

•

•

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

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

•

•

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

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

•

•

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

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

•

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

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

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

1800 Ft

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

•

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

1800 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

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!

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 intézménybe! 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

Graph-Art – A családbarát kiadó

Aktuális ajánlatunk
Melyik a kedvenc állatod? Neta
lán az álomszuszék koala vagy a
sebességrekorder gepárd? Gon
doltad volna, hogy az állatvi
lág „hírességei” veszélyeztetet
tek? Utazd körbe velünk a világ
védett vadon
jait, és derítsd
ki, mit tehetünk a megmenté
sükért!

3000 Ft

Szívet melengető történetek
kel és csodálatos illusztrációk
kal teli mesekönyv, amely az
olvasót és a hallgatóságot is
visszarepíti a varázslatok vilá
gába. Hosszú téli estékre ajánl
juk a szülők és gyermekek szá
mára egyaránt. Gyönyörű,
egész oldalas festményekkel.

3000 Ft

KUPONNAL 2000 FT!

KUPONNAL 2000 FT!

EHHEZ A KÉT KÖNYVHÖZ TUDOD
FELHASZNÁLNI A SZEPTEMBERI
MAGAZINOKBAN TALÁLHATÓ
1000 FT ÉRTÉKŰ KÖNYVKUPONT!
AJÁNDÉK:
VIRÁGSZÁL
ALAKÚ TOLL

AJÁNDÉK:
FOCIS,
KILÖVŐS
TOLL
2 × 1200

Ft

(2400 Ft)
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 napjaink legkiválóbb játékosait.

1700 Ft
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!
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KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
Szeretnéd megtanulni a különböző
csomók kötésének a fortélyait? Milyen
bringát válassz a túrázáshoz? Melyek
a tűzrakás alapjai, és hogyan keress
hazánkban „kincset”? Kézikönyvünk
ezekre és hasonlóan izgalmas kérdések
re is választ ad.

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

SOROZATKÖNYVEINK

Tappancs, Morci, Bambu, Rozsdás, Zümi
és Csiribá, a Mesés téli kalandok fősze
replői nagy izgalommal várják a kará
csonyt. De amíg eljön a nagy nap, szá
mos érdekes, mulatságos vagy éppen
tanulságos kalandba keverednek.

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

HANGOSKÖNYV!

AJÁNDÉK:
TÚLÉLŐKARKÖTŐ

MEGDÖBBENTŐ TÉNYEK AZ ÁLLATVILÁGBÓL
4 részes könyvsorozat • 256 oldal tartalom • több száz látványos fotó
könnyen érthető szövegezés • különleges és egyedi állatok bemutatása
AJÁNDÉK: ROBOTBOGÁR

4 × 1700 Ft

1900 Ft

1800 Ft

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.

2000 Ft

Kopi egy átlagos kisfiú, hűséges
barátja és segítőtársa Pamutkutya.
Életük tele van (nem) hétköznapi
dolgokkal. Azt mondod, a tiéd is?
Olvasd el az izgalmas történeteket,
és kiderül!

vagy 2×3400 Ft
vagy 6800 Ft

1000 Ft

Honnan jön a Mikulás? Ez a kifestőnk
mesés rajzokkal mondókákkal, ismert
költők kedves versrészleteivel és érdekes,
rendhagyó feladatokkal (pl.: rejtvények,
buj
káló formák, pontösszekötő, vonal
vezető, Mikulás-labirintus) varázsolja el a
Mikulást váró óvodásokat és kisiskolásokat.

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.

SZEPTEMBER

DECEMBER

1200 Ft
Könyvünk segítségével az egyik pilla
natban Toszkána mesés tájain járhatunk,
a másikban Ázsia forró sivatagjaiban
poroszkálhatunk. Járják be velünk kép
zeletben a Földet, és ámuljanak el újra
meg újra milliónyi csodáján!

1600 Ft

280 Ft

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.

JANUÁR

FEBRUÁR

280 Ft

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!

MOZAIKMATRICÁKKAL

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

MOZAIKMATRICÁKKAL

Iskola-előkészítő csomag óvodásoknak
Az Ügyes ovis foglalkoztatósorozat szem előtt tartja az iskolaérettséghez szükséges képességek
fejlettségi szintjeit. Ezekhez kínál fejlesztőfeladatokat az iskolába készülő gyerekek számára.
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.

2000 Ft

2000 Ft
AJÁNDÉK:
SZIVACS
MATRICA

700 Ft
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.
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450 Ft

450 Ft

AJÁNDÉK:
KÉZFERTŐTLENÍTŐTARTÓ, TISZTASÁGI
KISOKOS

AJÁNDÉK:
SZIVACS
MATRICA

700 Ft
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!

500 Ft

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

AJÁNDÉK: FIÚS VAGY LÁNYOS NAPTÁR

SZEPTEMBER

DECEMBER

FEBRUÁR

3 × 2000

Ft

(6000 Ft)
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Igényfelmérő lap

LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEINK
Vajon mi alapján választják ki a mezszámokat? Igaz, hogy Peléé véletlenül
lett tízes, és hogy eleinte nem volt a
játékosoknak állandó mezszámuk?
Kiadványunkban bemutatjuk – egytől
tizenegyig – az egyes mezszámokhoz
tartozó legendákat és napjaink legkiválóbb játékosait.

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

AJÁNDÉK:
FOCIS,
KILÖVŐS
TOLL
2 × 1200

Ft

1800 Ft

(2400 Ft)

AJÁNDÉK: VICCES
KULCSTARTÓ

AJÁNDÉK:
UZSONNÁS
ALÁTÉT
2000 Ft
A csirkemellfilé az egyik legsokoldalúbb
alapanyag. Könnyen ízesíthető, tölthető,
darálható, szeletelhető, és kevés idő kell a
sütéséhez, főzéséhez, párolásához. Készülhet belőle könnyed saláta, meleg leves
vagy tartalmas főétel, ezáltal mindennap
más és más ételt tudunk belőle varázsolni.

NY

Sulinotesz fiúknak, 2021 (84 oldal, 12 ×16,2 cm) –
500 Ft

•

Kreatív színező – divat (48 oldal, 15× 24,3 cm) –
1500 Ft

•

Divatkalauz (ajándék: üveglencsés nyaklánc,
64 oldal, 16× 23 cm) – 1500 Ft

•

Brawl Stars és más mobiljátékok
(96 oldal, 15,2 × 22,8 cm) – 1300 Ft

•

Kraftsuli (ajándék: hálós labda,
32 oldal, 21× 29,7 cm) – 1600 Ft
Mesés Mikulás-kalandok (32 oldal, 21,3 × 27,5 cm)
– 900 Ft

•

Mesék karácsonyra (32 oldal, 21,3 × 27,5 cm) –
900 Ft

•

AJÁNDÉK: PLACCSLABDA

Varázslatos kamramesék (32 oldal, 21,3 × 27,5 cm)
– 900 Ft

•

Karácsonyi sütemények (48 oldal, 21,3 × 27,5 cm)
– 900 Ft

•

Adventi mesekalendárium (96 oldal, 21,3 × 27,5 cm)
– 1800 Ft

•

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

•
•

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

•

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

•
•

Védett vadon (64 oldal, 24 × 32,5 cm) – 3000 Ft

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

VEZMÉ
–29% KED

•

•

1700 Ft

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 kedven
ceid családfáját, és böngészgesd a szu
perérdekes infókat!

Notesz lányoknak, 2021 (84 oldal, 12 ×16,2 cm) –
500 Ft

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 kiélheted minden kreativitásodat. Vigyázz, elképesztően
unalomölő!

1700 Ft
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!

•

AJÁNDÉK:
PEGAZUSOS
TÁSKA

Régi ár: 2800 Ft ÚJ ÁR: 2000 Ft
A hétköznapjaink során egyre nagyobb az
igény a gyorsan elkészíthető ételek iránt.
Ez a szakácskönyv olyan egyszerűen kö
vethető recepteket tartalmaz, amelyekből rövid idő alatt finom és egészséges
ételeket készíthetünk magunknak és a
családnak.

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

Az első kedvencem (ajándék: placcsegér,
48 oldal, 21,3 × 27,5 cm) – 1600 Ft
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•

Hihetetlen és megdöbbentő – 96 érdekesség
a nagyvilágból Boldog kutya naptárral
(32 oldal, 10,5×15 cm) – 500 Ft

•

Bolondos Új Évi Kifestő (vicces matricákkal,
24 oldal, 20 × 28,5 cm) – 200 Ft

•

Papírguriga-ötletek (16 oldal, 21× 29,5 cm) –
1000 Ft

•

Papírvarázs – Robotok (16 oldal, 21× 29,7 cm) –
1000 Ft

•

Papírvarázs – Hercegnők (16 oldal, 21× 29,7 cm)
– 1000 Ft

•

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

•

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

Ferka és a szirénások – játékos matricás album
(48 oldal, 21× 29,7 cm) – 1800 Ft
Legendás mezszámok – számos legenda (ajándék:
focis, kilövős toll, 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm)
• 2400 Ft • 2 × 1200 Ft

•
•

Egy igazi csaj táskájából nem
hiányozhat egy vagány notesz,
amelyet bárhol, bármikor elővehet, nézegethet, olvasgathat, töltögethet és még a
suliban is hasznát veheti. Kell
ennél jobb?

500 Ft
Régi ár: 1900 Ft
ÚJ ÁR: 1500 Ft
NY

É
KEDVEZM
%
1
2
–

Sziasztok srácok! Melyik zsebkönyv
tartalmaz 84 oldalon keresztül csupa érdekes, fiús témákat? Persze,
hogy a Sulinotesz fiúknak! Olvashatsz benne az NBA sztárjairól, a
legnevesebb videójátékokról, a
világ legértékesebb futballistáiról,
sőt még zsaruverdákról és kom
mandósokról is. Minden csak itt,
egy helyen, hogy ez a kis kiadvány a kedvenced legyen!

500 Ft
Ez a könyv neked való, ha imádod a divatot és rajongsz a barkácsolásért. A trendi holmik és
kiegészítők elkészítését számtalan fotó, tipp, jó tanács és ötlet
segíti, hogy még egyedibb és
csajosabb legyen a megjelenésed. Vágj bele, és viseld büszkén,
hiszen te magad alkottad!

Gamervilág (96 oldal, 15,2 × 22,8 cm) – 1800 Ft
Vicc-Elek – rengeteg humor és fejtörő (ajándék:
vicces kulcstartó, 112 oldal, 16,2 ×12 cm) – 1700 Ft

•

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

•

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

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

•

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

•

Insta-kisokos (ajándék: emodzsi squishy
112 oldal, 16,2 ×12 cm) – 1500 Ft

•

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

•

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

•

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

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

Karácsonyi ajánlatunk

•

Hiperautók (64 oldal, 24 × 26,4 cm) – 1500 Ft

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

2000 Ft

Hihetetlen és megdöbbentő – 96 érdekesség
a nagyvilágból Fiúk naptárával
(32 oldal, 10,5×15 cm) – 500 Ft

•
•

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

2000 Ft

•

Graph-Art – A családbarát kiadó

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

Színezd ki a vidám, aprólékosan kidolgozott mintákat kedvenc színeiddel, majd
ragadj ollót, és készíts magadnak divatos holmikat, például szemüveget, karórát,
vagy akár pénztárcát. Mindemellett kiadványunkban vicces teszteket, hasznos tippeket és némi bűbájt is találsz. Táskává alakítható fedéllel

NY

É
KEDVEZM
%
8
2
–

Érdekel a Brawl Stars? Még nem
hallottál a Clash of Clansről? Legújabb könyvünkből megismerheted a legnépszerűbb mobiljátékokat. Ha szeretnéd tudni, hogyan
építheted fel bázisodat a Boom
Beachben vagy miként nyerhetsz
meg egy Clash Royale-mérkőzést,
ne hagyd ki ezt az olvasmányt.

1500 Ft
Gondoltál már arra, milyen le
het egy iskola a Minecraft világában? Most bekukkanthatsz a
Kraftsuliba! Találkozhatsz a mo
bokkal, megismerheted a rémes
tanárokat és a még rémesebb
diákokat. Pillants be a termekbe,
kísérd el őket kirándulásra, nézd
meg, mi történik az órákon és a
szünetekben. Merülj el a kockafejűek birodalmában, színezz és
oldd meg a feladatokat!

AJÁNDÉK: HÁLÓS
LABDA

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

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 intézménybe! 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

AJÁNDÉK: ÜVEG
LENCSÉS NYAKLÁNC

Régi ár: 1800 Ft
ÚJ ÁR: 1300 Ft

1600 Ft
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ÜNNEPI KIADVÁNYAINK

ÚJDONSÁGAINK

A gyermekek meséskönyvünk minden
kalandjában felfedezhetik a szeretetet, az egymásra figyelést és a segítő
készséget.

NY

NY

VEZMÉ
–36% KED

VEZMÉ
–36% KED

Régi ár: 1400 Ft

ÚJ ÁR: 900 Ft

ÚJ ÁR: 900 Ft

–36%

–36%

ÉNY
KEDVEZM

3000 Ft
KUPONNAL 2000 FT!
Melyik a leggyorsabb Ferrari?
Vajon melyik sportautót építik meg azzal a céllal, hogy
rekordot felállítva elérje az
500 km/h-s sebességet? Kiadványunkból megtudhatod!

Könyvünk vidám gyermekfotókkal
illusztrált receptekkel vezeti be a fiatal
olvasókat az ünnepi készülődés rejtelmeibe, akik a süteménykészítés során
gyakorolhatják a mérést, az arányszámítást és a bonyolultabb tevékenységek egy időben történő elvégzését.
A leírások mellett hagytunk helyet saját
feljegyzéseknek és az értékelésnek.

Régi ár: 1400 Ft

Régi ár: 1400 Ft

ÚJ ÁR: 900 Ft

ÚJ ÁR: 900 Ft

24 MEGLEPETÉSMESE
A FELTÉPHETŐ OLDALAKON

Szívet melengető történetekkel és csodálatos illusztrációkkal teli mesekönyv,
amely az olvasót és a hallgatóságot is
visszarepíti a varázslatok világába.
Hosszú téli estékre ajánljuk a szülők
és gyermekek számára egyaránt. Gyönyörű, egész oldalas festményekkel.

Nézd meg
videón!

–17%

3000 Ft
KUPONNAL 2000 FT!

Régi ár: 300 Ft
1600 Ft

A gyerekek képzelete szárnyra kel, amikor a kiadvány oldalaiból hercegnő/robot válik.
A kipattintható elemek összeállítása könnyű, és a lányok/fiúk számára egyaránt pompás szórakozást nyújt.
kipattintható elemek • matricák • szemléletes leírások

ÚJ ÁR: 1500 Ft
AJÁNDÉK:
EMODZSI
SQUISHY

Téged is foglalkoztat az Instagram világa? Kíváncsi
vagy az alkalmazás történetére, a funkciók részleteire vagy épp a legmenőbb instás cuccokra? Most megtudhatod! Kövesd a hasznos tippeket, töltsd ki a teszteket, fejtsd meg a rejtvényeket, és légy Insta-szakértő!

1900 Ft

1000 Ft

Régi ár:
1700 Ft
ÚJ ÁR:
1500 Ft

1600 Ft

MOZAIK
MATRICÁKKAL

A körülötted lévő világ telis-tele van érdekességekkel, amelyek csak arra várnak,
hogy felfedezd őket.

500 Ft

1000 Ft

Kopi egy átlagos kisfiú, hűséges
barátja és segítőtársa Pamutkutya.
Életük tele van (nem) hétköznapi
dolgokkal. Azt mondod, a tiéd is?
Olvasd el az izgalmas történeteket,
és kiderül!

1200 Ft

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

280 Ft

1000 Ft

ÚJ ÁR: 200 Ft

Szeretnéd megtanulni a különböző
csomók kötésének a fortélyait? Milyen
bringát válassz a túrázáshoz? Melyek
a tűzrakás alapjai, és hogyan keress
hazánkban „kincset”? Kézikönyvünk
ezekre és hasonlóan izgalmas kérdésekre ad választ, miközben a túrázás és a
kempingezés világába kalauzol el. Emellett kihívások elé is állítunk, hiszen furfangos kérdésekre várjuk a választ. Kedves kis kalandor, jó utat, és kalandra fel!

450 Ft
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A gyerekek képzelete szárnyra kel, amikor
kiadványunk segítségével mindössze egy
vécépapír-gurigából és pár kiegészítőből
mókás vadállatokat készítenek. A kippattintható elemek összeállítása könnyű, és
a lányok/fiúk számára egyaránt pompás
szórakozást nyújt.

Régi ár: 1800 Ft

NY

1000 Ft

Szereted az állatokat? Mit gondolsz, mit
csi
nálhat egy zsiráf vagy egy tacskó
kutyus szilveszter éjszakáján? Lesd meg
őket! Elő a színes ceruzákkal, és színezd
ki a vicces képeket! Közben elolvashatod
a mókás beszólásokat és a szép verseket,
vagy épp teleragaszthatod a füzeted borítóját a kiadványhoz tartozó mókás matricákkal.

AJÁNDÉK: TÚLÉLŐKARKÖTŐ

ÉNY
KEDVEZM

VEZMÉ
–12% KED

1800 Ft

–33%

ÉNY
KEDVEZM

VICCES MATRICÁKKAL

Régi ár: 1400 Ft

Szeretsz régi holmik között keresgélni?
Kíváncsi vagy a különös vagy teljesen
ismeretlen tárgyak történeteire? Akkor
ez a könyv igazán neked való!

Ha szívesen tartanál háziállatot, de
nem tudod, hogy melyiket válaszd,
melyik illene jobban hozzád és a környezetedhez, akkor ez a könyv neked
való. Hasznos tanácsokat kaphatsz
gondozásról, táplálásról, és arról,
hogy mit kell beszerezned a tartásuk
hoz. Légy te is gazdi!

AJÁNDÉK: PLACCSEGÉR

Mesekönyvek hihetetlen áron, csak 900 Ft-ért!

ÉNY
KEDVEZM

MATRICÁZZ! SZÍNEZZ! BARKÁCSOLJ!

Melyik a kedvenc állatod? Netalán az
álomszuszék koala, vagy a sebességrekorder gepárd? Gondoltad volna, hogy
az állatvilág „hírességei” veszélyeztetettek? Utazd körbe velünk a világ védett
vadonjait, és derítsd ki, mit tehetünk a
megmentésükért!

Könyvünk vidám történeteiben erkölcsi értékek sora rejtőzik. Az egymásra
figyelés, egymás megbecsülése, a családi összetartozás, szeretet mellett a
talpraesettség és a humor is helyet kap.

AJÁNDÉK: FIÚK NAPTÁRA, 2021 VAGY
BOLDOG KUTYA NAPTÁR, 2021

1800 Ft

AJÁNDÉK: SZIVACSMATRICA

700 Ft
Ugye, milyen különlegesek a villogva és
szirénázva robogó járművek, a rendőr-,
a mentő- és a tűzoltóautók? Szeretnéd
megtudni, hogy melyik milyen feladatot lát el? Ha igen, akkor tarts Ferkával,
és ismerd meg a barátait!

1800 Ft
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