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Lányok,
ezt nem fogjátok elhinni! 😍

2000 Ft

128 oldal, 16,5 × 23,5 cm

500 Ft

Vegyél részt izgalmasabbnál izgalmasabb kalandjainkon, és kapcsolódj ki szuper, csajos feladataink segítségével! A sikerélmény garantált!
Imádnivalóan lányos
illusztrációkkal!

1000 Ft
Ugye te is szeretnél egy
Keltsd életre a cuki, kutyás és cicás
képeket a színek segítségével, és hagyd,
hogy magával ragadjon a színezés csodálatos élménye! 48 oldal, 22 × 22 cm

olyan noteszt, amelyet bárhol, bármikor elővehetsz, olvasgathatsz, töltögethetsz, és
még az iskolában is a segítségedre lehet?

84 oldal, 12 × 16,2 cm

AJÁNDÉK: BAR ÁT

1500 Ft

1700 Ft

500 Ft

Ajándék:
telefontartó

800 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 lehessen a megjelenésed! Öntapadós és vasalható matricákkal!

64 oldal, 16 × 23 cm

Felkészültél egy igazán elbűvölő, pónis kalandra? Lapozd
fel ezt az igazán csajos kiadványt,
és oldd meg a benne lévő játékos feladványokat! Vasalható matricákkal! 48 oldal, 21 × 26 cm

Ajándék: placcslabda

SÁGKARKÖTŐ

2800 Ft
2000 Ft

Ajándék: toll

32 oldal, 10,5 × 15 cm

96 érdekesség a nagyvil
Elképesztő és meghökkentő
A körülötted lévő világ telis
érdekességekkel, amelyek c
várnak, hogy felfedezd őket

JÁ
VÁLASZTHATÓ A

NDÉK NA

Jöhet egy kis hajtogatás, színezés, rajzolás és gon-

dolkodás? Kitéphető lapokból álló füzetünk ötleteket
ad arra, hogyan üsd el az időt, ha unatkozol, vagy csak
egy kis firkálgatásra vágysz! 96 oldal, 14,8 × 21 cm

Ajándék: pega-
zusos táska

1000 Ft

–29%
kedvezmény
1700 Ft
Mit szólnál egy könyvhöz, amellyel azt csinálhatsz,
amit csak akarsz? Sőt kötelező tépni, vágni és firkálni?
Különleges naplónk feladataiban a színekkel lesz dolgod,
most kiélheted minden kreativitásodat!

128 oldal, 16,5 × 23,5 cm

Rajongsz a flamingókért, lajhárokért vagy éppen a koalá-

kért? Akkor ezt a nagyszerű illusztrációkat és fotókat tartalmazó könyvet neked találták ki! Papírból elkészíthető makettekkel, társasjátékkal, origamival, barkácsötletekkel, fejtörőkkel,
öntapadós és vasalható matricákkal! 84 oldal, 22 × 22 cm

Ajándék:
kartetoválás

Ajándék:
munkafüzet

1800 Ft

1500 Ft

1600 Ft

Benned is felvetődött már a kérdés: Ki vagyok én?

Foglalkoztatónk fejleszti a nagycsoportos óvodások iskolaérettséghez szükséges képességeit.

112 oldal, 20 × 28,5 cm

Szeretnél

Miért vagyok éhes? Miben vagyok tehetséges? Kötetünk
megadja a választ ezekre, és még sok más izgalmas felvetésre is! Tarts velünk, hogy felfedezd szervezeted csodálatos működését! Szemléletes fotókkal és illuszrációkkal!

80 oldal, 24 × 32,5 cm

Láma, koala vagy unikornis…
Neked melyik a kedvenced? Keresd meg,
majd színezd ki az aprólékosan megrajzolt képeket, és hagyd, hogy magával ragadjon ez a varázslatos mesevilág!

48 oldal, 22×22 cm

fantasztikus történeteket olvasni Tappancsról és barátairól? Akkor ne habozz! Kedveld meg az
olvasást a mesebeli erdő közepén élő főhőseinkkel! Mesékkel, versekkel, szóképes történetekkel és gyönyörű festményekkel!
80 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ajándék:
placcsegér

1600 Ft
Szívesen tartanál háziállatot? Könyvünkben hasznos taná-

csokat kaphatsz gondozásról, táplálásról, és arról, hogy mit kell
beszerezned egy kisállat tartásához. Légy te is felelősségteljes
gazdi! Mókás fotókkal! 
48 oldal, 21,3 × 27,5 cm
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Fiúk,
ilyet még biztosan nem láttatok! 😎
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1800 Ft

80 oldal, 16,5 × 23,5 cm

Tippjeink és trükkjeink
segítségével könnyedén megépítheted álmaid házát, kastélyát
és várát.
Váljon belőled is
kiváló építész!

1800 Ft

0,5 × 15 cm

Ismerd meg a körülöttünk szorgoskodó hatalmas bányagépeket, a
teherautók fajtáit és az
építkezések legfontosabb járműveit!

Gépre fel!

–28%
kedvezmény

ekesség a nagyvilágból!
ztő és meghökkentő tények…
tted lévő világ telis-tele van
ségekkel, amelyek csak arra
hogy felfedezd őket!.

AJÁNDÉK NAPTÁ

64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ajándék:
hálós labda

–17%
kedvezmény

R:

1800 Ft
1300 Ft

800 Ft
Segíts Ferkának és bará-

tainak megoldani a rejtélyes felad
ványokat és fejtörőket! Itt aztán
szükséged lesz a fantáziádra és a
kézügyességedre is! Több mint 60
feladat!
48 oldal, 21 × 26 cm

Boom Beach

vagy Clash of
Clans? Ha szeretnéd tudni, hogyan
építheted fel bázisodat a Boom
Beachben vagy nyerhetsz meg egy
Clash Royale-mérkőzést, akkor ezt ne
hagyd ki! 96 oldal, 15,2×22,8 cm

500 Ft

1800 Ft
1500 Ft

1600 Ft
Gondoltál már arra, milyen lehet egy iskola a Mine

craft világában? Most bekukkanthatsz a Kraftsuliba! Less
be a termekbe, nézd meg, mi történik az órákon és a szünetben. Merülj el a kockafejűek birodalmában! Vidám
óriásposzterekkel és vasalható matricákkal!

32 oldal, 21 × 29,7 cm

Melyik a leggyorsabb Ferrari? És
vajon melyik sportautót építik meg
azzal a céllal, hogy rekordot felállítva
elérje az 500 km/h-s sebességet?
Kiadványunkból megtudhatod, és
közben vagány fotókat nézegethetsz!

64 oldal, 24 × 26,4 cm

1800 Ft

Ajándék: túlélőkarkötő

2×1200 Ft
(2400 Ft)

Ajándék: focis,
kilövős toll
1900 Ft
Olvashatsz az NBA sztárjai
ról, a legnevezetesebb videójátékokról, a világ legértékesebb
futballistáiról, sőt még a zsaruverdákról és a kommandósokról is!

84 oldal, 12 × 16,2 cm

képesztően izgalmas világába. Emellett pedig kihívások elé is állítunk, hiszen furfangos kérdésekre várjuk
a választ. Kedves kis kalandor, jó utat, és kalandra fel!

96 oldal, 16,5 × 22,7 cm

Felfedezheted a leg-

Claudia Ritter

Gyógyszerek a fűszeres polcról

Ajándék: vicces kulcstartó

Szeretné elkerülni a hagyományos antibiotikumok használatát, melyek
sok esetben károsítják a bélflórát és a kórokozók is egyre gyakrabban
ellenállnak nekik? A növényi antibiotikumok segítségével
megelőzhetjük a betegségeket, sőt gyakran saját magunk is
gyógyíthatjuk őket. Ráadásul a gyógynövények és fűszerek általában
nem váltanak ki mellékhatásokat, értékes összetevőik pedig erősítik
az immunrendszert.
Claudia Ritter természetgyógyász megmagyarázza, mely betegségek
esetében lehetnek hasznosak a növényi antibiotikumok, és hogy
hogyan hatnak az emberi szervezetre. Részletesen ír a házi
gyógymódokról, illetve azok alkalmazásának határairól. A könyvben
megtalálható teáktól, a borogatásokon keresztül egészen a gyógyító
finomságokig receptek egész sora járulhat hozzá a gyógyuláshoz
és a jó egészséghez. A 45 legfontosabb antibiotikus hatású fűszer
és gyógynövény fényképét tartalmazó könyv házi patikánk értékes
enciklopédiájává válhat.
ISBN: 978-80-0000-000-0

vünkben hasznos tanáól, és arról, hogy mit kell
gy te is felelősségteljes
8 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Kíváncsi vagy az Instagram történetére, a funkciók
részleteire vagy épp a legmenőbb instás cuccokra? Kövesd
a hasznos tippeket, és légy igazi Insta-szakértő! Meglepő
érdekességekkel, tudásellenőrző tesztekkel, inspirációkkal!
112 oldal, 16,2 × 12 cm

Megnevettetnéd a barátaidat, a családodat vagy esetleg a

tanító nénidet? Akkor ezt a mókás kiadványt neked találták ki! Sőt a
viccáradat mellett még fejtörőket is megoldhatsz, amelyek igazán
megmozgatják az agytekervényeidet!
112 oldal, 16,2 × 12 cm

Saját készítésű növényi antibiotikumok

Ajándék: kutyás squishy toll

bemutatjuk neked – egytől tizenegyig – az egyes mezszámokhoz tartozó legendákat, és napjaink legkiválóbb
játékosait is. Légy te a leginformáltabb focirajongó!

64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ezt jól kifőztük! 😉 🥞

2000 Ft

–12%
kedvezmény

A fantasztikus fotókat tartalmazó könyvünkben

népszerűbb videójáték-műfajokat és betekintést nyerhetsz
a játékosok legérdekesebb
szokásaiba. Ne habozz, merülj el a gamerek világában!
 96 oldal, 15,2 × 22,8 cm

1700 Ft

1700 Ft
1500 Ft

Ajándék:
placcsegér

Elkalauzolunk a túrázás és a kempingezés el-

Claudia Ritter

2000 Ft

2000 Ft

Saját készítésű

növényi

antibiotikumok
Gyógyítás és megelőzés
fűszerek és gyógynövények
segítségével

SZÜLŐKNEK AJÁ

NLJUK

Több mint 70 kiváló recept, mindhárom kiadványunkban. Le-

gyen szó akár egy sajtmártásos csirkemell-lasagne sütéséről vagy egy
egészséges ánizstea elkészítéséről, szakácskönyveinkben minden
fortélyra fény derül!
könyvenként 160 oldal, 17,7×24,7 cm
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Kreatív sarok 😊

1-et fizet 2-t kap!

1000 Ft

+
1000 Ft

1000 Ft

PEDAGÓGUSOK

Ajándék:
habszivacs álarc

NAK

1500 Ft

–33%
kedvezmény

–33%
kedvezmény

600 Ft
400 Ft

600 Ft
400 Ft

+
GUSOKNAK
ÓVODAPEDAGÓ
NEVELÉS
LATOK ÉS ÉNEK-ZENEI
TA
SZ
PA
TA
AI
IK
AT
MATEM
700 Ft

700 Ft

1500 Ft

SZIVACSMATRICÁKKAL

1. oldalon
Lórajongó csomag (ajándék: LOL matricás album)
2800 Ft
2 × 1400 Ft

■

■

Focimánia csomag (ajándék: realos vagy barcás
fidget spinner)
2800 Ft
2 × 1400 Ft

■

■

Igényfelmérő

■ Tappancs első olvasókönyve

■

■

■ Vicc-Elek – rengeteg humor és fejtörő

(ajándék: munkafüzet) ∙ 1600 Ft

99+1 csajos kaland
(ajándék: barátságkarkötő) ∙ 2000 Ft

■
■
■
■
■

Kutyák és macskák színező ∙ 1000 Ft

■

Pattintsd színesre ezt a naplót!
(ajándék: placcslabda) ∙ 1700 Ft

■

Koalák, sellők és más cukiságok
(ajándék: pegazusos táska) ∙ 2000 Ft

Notesz lányoknak, 2021∙ 500 Ft
Patakaland ∙ 800 Ft
Divatkalauz (ajándék: telefontartó) ∙ 1500 Ft
Irkafirka füzet
(ajándék: toll) ∙ 1700 Ft

■ Trendi színező ∙ 1000 Ft
■ Testünk csodái (ajándék: kartetoválás) ∙ 1800 Ft
■ Kiskobak – Tavaszi zsongás ∙ 1500 Ft

(ajándék: vicces kulcstartó) ∙ 1700 Ft

2–3. oldalon
■

Hihetetlen és megdöbbentő –
96 érdekesség a nagyvilágból Boldog kutya
naptárral ∙ 500 Ft

■

Hihetetlen és megdöbbentő – 96 érdekesség
a nagyvilágból Fiúk naptárával ∙ 500 Ft

2. oldalon
■

Az első kedvencem
(ajándék: placcsegér) ∙ 1600 Ft

3. oldalon
■

Kraftolók kézikönyve –
Az építés tudománya ∙ 1800 Ft

■
■
■
■
■
■
■
■

Óriások munkában – Munkagépek ∙ 1800 Ft
Ferkalandos feladatok ∙ 800 Ft
Brawl Stars és más mobiljátékok ∙ 1300 Ft
Kraftsuli (ajándék: hálós labda) ∙ 1600 Ft
Hiperautók ∙ 1500 Ft
Sulinotesz fiúknak, 2021∙ 500 Ft
Kalandra fel! (ajándék: túlélőkarkötő) ∙ 1900 Ft
Gamervilág ∙ 1800 Ft

Legendás mezszámok – számos legenda
(ajándék: focis, kilövős toll)
2400 Ft
2 × 1200 Ft

■

■

Insta-kisokos
(ajándék: kutyás squishy toll) ∙ 1500 Ft

■

Saját készítésű növényi
antibiotikumok ∙ 2000 Ft

■
■

Egyszerű receptek csirkemellből ∙ 2000 Ft
10, 20, 30 perces ételek ∙ 2000 Ft

4. oldalon
■
■
■
■

Papírvarázs – Robotok ∙ 1000 Ft

■

Farsangi kavalkád lányoknak
(ajándék: habszivacs álarc) ∙ 400 Ft

■

Dózer Dani – szivacsos 
mozaikmatricákkal ∙ 700 Ft

■

Álomhintő – szivacsos 
mozaikmatricákkal ∙ 700 Ft

■
■

Enciklopédiák pedagógusoknak ∙ 1500 Ft

Papírguriga-ötletek ∙ 1000 Ft
Papírvarázs – Hercegnők ∙ 1000 Ft
Farsangi kavalkád fiúknak
(ajándék: habszivacs álarc) ∙ 400 Ft

Enciklopédiák óvodapedagógusoknak:
Matematikai tapasztalatok és ének-zenei
nevelés ∙ 1500 Ft

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (csoport/osztály)
szeretném megvásárolni a fenti kiadvány(oka)t.
A kiválasztott kiadvány(oka)t kérjük ×-szel jelölni.

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 belenézhet a könyveinkbe: www.szulovilag.hu/konyvek
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Lányok,
ezt nem fogjátok elhinni! 😍

H

500 Ft

2000 Ft
2 × 1400 Ft
(2800 Ft)

1800 Ft

ató
összerakh
Ajándék: ojásban
baba t

Ugye te isszeretnél egy olyan no
teszt, amelyet bárhol, bármikor előve
hetsz, olvasgathatsz, töltögethetsz, és
még az iskolában is a segítségedre lehet?

84 oldal, 12 × 16,2 cm

Tervezzruhát, frizurát vagy épp kiegészítőt,

és készíts babaszobát egy mozdulattal a köny
vedből!
48 oldal, 20 × 28,5 cm

Ajándék:
barátságkarkötő
Vegyél résztizgalmasabbnál izgalmasabb

kalandjainkon, és kapcsolódj ki szuper, csajos fel
adataink segítségével! A sikerélmény garantált!

128 oldal, 16,5 × 23,5 cm

1000 Ft

800 Ft

Hasznos tippek,izgalmas ismeretek, szórakozta
szerű barkácsötletek… Ebben a könyvben megtalálsz
búinkkal kapcsolatos!

1800 Ft

Keltsd életrea

Mi a pónikkedvenc

cuki, kutyás és cicás ké
peket a színek segítségével, és hagyd, hogy ma
gával ragadjon a színezés csodálatos élménye!

48 oldal, 22 × 22 cm

1500 Ft

KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYBAN,
AMÍG A KÉSZLET TART!

édessége,
és hány krokodilkönnycsepp szük
séges egy varázsital elkészítéséhez? Itt
minden kiderül! Vasalható matricákkal!

48 oldal, 21 × 26 cm

Ajándék: telefontartó

Ez a könyvneked 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 lehessen a megjelenésed! Öntapadós és vasalható mat
ricákkal!
64 oldal, 16 × 23 cm

1800 Ft

1600 Ft

Ajándék:
lás
kartetová

Benned isfelvetődött már a kérdés: Ki vagyok én? Miért va

gyok éhes? Miben vagyok tehetséges? Kötetünk megadja a választ
ezekre, és még sok más izgalmas felvetésre is! Fedezd fel szerve
zeted csodálatos működését! Szemléletes fotókkal és illuszrációkkal!

80 oldal, 24 × 32,5 cm

Jöhetegy kis móka és kacagás? Akkor nyisd ki ezt a
gadnak viccet az év minden napjára!

1600 Ft

Ajándék:
zet
munkafü

Szeretnélfantasztikus történeteket olvasni Tappancsról

és barátairól? Akkor ne habozz! Kedveld meg az olvasást a
mesebeli erdő közepén élő főhőseinkkel! Mesékkel, ver
sekkel, szóképes történetekkel és gyönyörű festményekkel!

80 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ajándék:
r
placcsegé

Szívesentartanál háziállatot? Könyvünkben hasznos tanácsokat
kaphatsz gondozásról, táplálásról, és arról, hogy mit kell beszerezned
egy kisállat tartásához. Légy te is felelősségteljes gazdi! Mókás fotókkal!

48 oldal, 21,3 × 27,5 cm
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1800 Ft

ató
sszerakh
ö
:
k
é
d
n
n
Ajá
p tojásba
munkagé

Megmutatjuk,például mit rejtenek a rendőrség falai, mi van a sta
dion lelátói alatt, de az is kiderül, hogyan fest egy filmstúdió!

48 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ajándék:
gy
kutyás va s
o
s
tappanc
toll

1800 Ft

500 Ft

almas ismeretek, szórakoztató tesztek és rejtvények, nagy
en a könyvben megtalálsz mindent, ami kedvenc négylá
132 oldal, 20 × 20 cm

Ismerd mega körülöttünk szor

goskodó hatalmas bányagépeket, a te
herautók fajtáit és az építkezések leg
fontosabb járműveit! Gépre fel!

64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

legnevezetesebb videójátékokról, a
világ legértékesebb futballistáiról, sőt
még a zsaruverdákról és a komman
dósokról is! 84 oldal, 12 × 16,2 cm

1800 Ft

Ajándék:
matricázható
falióra

–50%
kedvezmény

Ajándék:
tréfás
tojás

4800 Ft
2 × 1200 Ft
A labdarúgástörténetének két legnagyobb zsenije Cristiano Ronaldo és

Lionel Messi. Kiadványunk segítségével kövesd végig az életüket a gyermekko
ruktól egészen napjainkig.
96 oldal, 17,5 × 22,7 cm

1500 Ft

800 Ft

Tippjeink és trükkjeink segít

(2400 Ft)

cagás? Akkor nyisd ki ezt a kis zsebkönyvet, és válassz ma
napjára!
112 oldal, 16,2 × 12 cm

KORLÁTOZOTT PÉLDÁNYBAN,
AMÍG A KÉSZLET TART!

Olvashatszaz NBA sztárjairól, a

ségével könnyedén megépítheted
álmaid házát, kastélyát és várát.
Váljon belőled is kiváló építész!

80 oldal, 16,5 × 23,5 cm

Segíts Ferkánakés barátainak

megoldani a rejtélyes feladványokat és
fejtörőket! Itt aztán szükséged lesz a fan
táziádra és a kézügyességedre is! Több
mint 60 feladat! 48 oldal, 21 × 26 cm

3000 Ft

00 FT!
0
2
K
A
ató fel
AL CS

1600 Ft
800 Ft

N
álh
KUPONkét könyvhöz khbaasznntalálható
Ehhez a ári magazino nyvkupon!
a febru Ft értékű kö
1000

–50%
kedvezmény
Kiadványunk az iskolakezdéshez szükséges esz

közöket rejti. Találhatók benne többek között számolóko
rongok, órarendek, névtáblák, kivágható betűkészletek és
számegyenes is. 
24 oldal, 21 × 29,7 cm

Foglalkoztatónk fejleszti

a nagycsoportos óvodások iskola
érettséghez szükséges képességeit.

112 oldal, 20 × 28,5 cm

Szemetgyönyörködtető illusztrációkat tar

talmazó kiadványunk segítségével megismer
heted a legfontosabb ó- és újszövetségi törté
neteket.
224 oldal, 24,0 × 29,8 cm

3000 Ft
Vadvilág,fesztiválok, ételspecialitások, különös szokások,

titokzatos jelenségek és lények. Kiadványunk a világ orszá
gainak és kontinenseinek érdekességeit mutatja be, több mint
1000 fotó segítségével.
224 oldal, 24,0 × 26,4 cm

A családbarát kiadó
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Húsvéti sarok 😊

1200 Ft

400 Ft

700 Ft

1200 Ft

ÁS:
ÉPSZERŰBB KIAD
ÍME A KÉT LEGN
A?
TJ
SZ
LA
VÁ
T
ÖN MELYIKE

280 Ft

Ravasz feladványok, vidám matricák, színezésre váró ünnepi oldalak!

2000 Ft

Már kaphatóak! 😍

Ezt jól kifőztük! 😉 🥞
2000 Ft

Az igazi kenyér, pékáru kovásszal készül, bár több idő kell az elkészítéséhez,
mintha élesztős tésztával dolgoznánk. Fontos, hogy jól be kell osztani az időt
a kovászolás, a kelesztés és a sütés közt. A kovászos tésztából készült kenyerek,
pékáruk könnyebb szerkezetűek és pár nap elteltével is hasonló marad
a minőségük, nem jelenik meg az élesztős íz. Aki megtanul a kovászos tésztával
dolgozni és jó lesz a végeredmény, az mellőzni fogja az élesztős tésztákat.
Jó munkát és sok sikert a sütéshez.

Egyszerű receptek kovászból

Egyszerű receptek

1500 Ft

KOVÁSZBÓL
BAN!
ÉDIA 1 CSOMAG
YE
ÓGUS ENCIKLOP
ÉN
M
TE
ŰJ
GY
K
2 ÓVODAPEDAG
IDŐS JÁTÉKO
AD
AB
SZ
ÉS
Ő
ZT
FEJLES

NLJUK
SZÜLŐKNEK AJÁ
ISBN 978-80-0000-000-0

Több mint 70kiváló recept, mindkét kiadványunkban. Legyen szó akár egy egészséges ánizstea
vagy egy majonézes-chilis tonhalkrém elkészítéséről, szakácskönyveinkben minden fortélyra fény derül!

160 oldal, 17,7×24,7 cm

Igényfelmérő
■

A legcsajosabb csomag (ajándék: plüss
kulcstartó, 4000 Ft helyett –55%)
∙ 1800 Ft

Mega kraftolócsomag
(4500 Ft helyett –33%)
■ 3000 Ft ■ 2 × 1500 Ft

■
■

Notesz lányoknak, 2021 ∙ 500 Ft

■

99+1 csajos kaland (ajándék: barátság
karkötő) ∙ 2000 Ft

■

Divatkalauz (ajándék: telefontartó)
∙ 1500 Ft

■
■

Kutyák és macskák színező ∙ 1000 Ft

Divattervező leszek (ajándék: össze
rakható baba tojásban) ∙ 1800 Ft

Patakaland ∙ 800 Ft

■

Minden napra egy vicc (ajándék: tréfás
tojás) ∙ 1800 Ft

■

Óriások munkában – Munkagépek
∙ 1800 Ft

■

Testünk csodái (ajándék: kartetoválás)
∙ 1800 Ft

■

Kraftolók kézikönyve – Az építés
tudománya ∙ 1800 Ft

■

Tappancs első olvasókönyve (ajándék:
munkafüzet) ∙ 1600 Ft

■

Ferkalandos feladatok ∙ 800 Ft

■

Az első kedvencem (ajándék: placcs
egér) ∙ 1600 Ft

Képes bibliai történetek
(kuponbeváltási lehetőség!)
■ kuponnal 2000 Ft ■ 3000 Ft
A Föld – Kalandozás a világ körül
(kuponbeváltási lehetőség!)
■ kuponnal 2000 Ft ■ 3000 Ft

■
■

A világ legjobb focicsomagja (ajándék:
realos vagy barcás fidget spinner)
■ 2800 Ft ■ 2 × 1400 Ft

■
■

Húsvéti ügyeskedő ∙ 700 Ft
Nyuszi ül a fűben – Matricamozaik
∙ 400 Ft
Húsvéti kifestő ∙ 280 Ft

Sulinotesz fiúknak, 2021 ∙ 500 Ft

■
■
■
■

Kulisszák mögött (ajándék: összerak
ható munkagép tojásban) ∙ 1800 Ft

■

Pedagóguskalendárium (világoskék)
2021/2022 ∙ 1200 Ft

■

Óvodapedagógus enciklopédiák:
Játékok gyűjteménye ∙ 1500 Ft

Sulikezdő alapcsomag ∙ 800 Ft
1+1, az óvodás iskolába megy
∙ 1500 Ft

Legmenőbb lovas csomag (ajándék: LOL
matricás album)
■ 2800 Ft ■ 2 × 1400 Ft

■
■

Kutyagazdik nagy könyve
(ajándék: kutyás vagy tappancsos toll)
■ 2800 Ft ■ 2 × 1400 Ft

Ronaldo vs. Messi
(ajándék: matricázható falióra)
■ 2400 Ft ■ 2 × 1200 Ft

Gyorsfalatok vendégeknek ∙ 2000 Ft
Egyszerű receptek kovászból ∙ 2000 Ft
Pedagóguskalendárium (sötétkék)
2021/2022 ∙ 1200 Ft

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (csoport/osztály)
szeretném megvásárolni a fenti kiadvány(oka)t.
A kiválasztott kiadvány(oka)t kérjük ×-szel jelölni.

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 belenézhet a könyveinkbe: www.szulovilag.hu/konyvek
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