Kezdődik
az óvoda!

Új 4 részes képességszint-felmérő
fejlesztőcsomag óvodásoknak
A Kisbuksi foglalkoztatósorozat a fokozatosságot szem előtt
tartva, egyre magasabb szinten fejleszti az óvodások iskolaérettséghez szükséges képességeit. A feladatok megoldása során a
szülő képet kap arról, hogy az egyes részképességek területén
milyen fejlettségi fokon áll a gyermeke.

4 × 1700 Ft
vagy 2 × 3400 Ft
vagy 6800 Ft
április

február
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AJ
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1 db villogó
és sípoló
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GRAPH-ART

A családbarát kiadó

Mókás
környezetvédelem

Varázslatos
illusztrációk

1800 Ft

Az

1800 Ft

• négyrészes könyvsorozat • összesen 256 oldalon
• több száz látványos illusztrációval

Az élet körforgása című könyvsorozat az Egyenlítőtől a sarkokig, a
tenger mélyétől a havas hegycsúcsokig a Föld változatos élőhelyeire
kalauzolja az ifjú Olvasót. Az általános és speciális ismereteket tartogató, izgalmas felfedezőúton jellegzetes és ritka, hazai és egzotikus
állatfajok fedik fel titkaikat.
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AJÁNDÉK:

A

szerelhető
kukásautó

Talán nincs isolyan gyerek, akit ne érdekelne a sze-

A víz, a tűz,a föld, a levegő, az évszakok, de még az erdők és az álmok

métszállító, az úttest- vagy járdatakarító masinák látványos
munkája. Ez a könyv nemcsak a feladataikat, gépeiket mutatja be, hanem a környezetvédelmi nevelés megalapozásához
is fontos segítséget nyújthat.
48 oldal, 20 × 20 cm

Kreatív
barkácsvilág

tündére is bemutatkozik ebben a gazdagon illusztrált, óvodásoknak szóló kedves kis
könyvecskében. Vajon mi a kedvenc virága a víz tündérének? Milyen sportot űz a tavasz
tündér? Ki lehet Csillagpor? A tündérekkel való ismerkedés közben a kérdések válaszra
lelnek, gyermekünk tudása pedig hasznos ismeretekkel bővül.  48 oldal, 20 × 20 cm

Fejlesztő írás–előkészítés

2 × 2000 Ft
vagy 4000 Ft

A Varázslatos őszcímű kreatív foglalkoztató

játékos tevékenységekkel fejleszti a gyermekek képességeit. A könnyen megvalósítható barkácsötletek, valamint a gondolkodást segítő játékos
rejtvények sikerélményhez juttatják a kicsiket és
nagyokat egyaránt.
48 oldal, 21 × 29,7 cm

32 oldal, 20 × 28,5 cm



16 oldal, 20 × 28,5 cm

ak

sokn
Középső csoporto

gyon fontos feladat. A különleges felület miatt az ajándék filctoll nyoma könnyedén eltávolítható az oldalakról,
ezáltal a hibákat akár többször is kijavíthatja a gyermek. A kedves képek újra és újra átrajzolásra csábítják a kis
alkotókat, miközben észrevétlenül fejlődnek finommotorikus képességeik, figyelmük, szem-kéz koordinációjuk.

1800 Ft

Új receptkönyvünk
2000 Ft

2 óvodás foglalkoztató 1-ben
A két fő foglalkoztatási ág (matematika és környezetismeret) fejlesztését komplex feladatokon keresztül valósítják meg. A témák a négy
évszak köré csoportosulnak. A feladatok nehézségi foka változó, sikerélményt és megfelelő kihívást kínálnak a különböző ritmusban fejlődő
gyermekek számára. Középső vagy nagycsoportosoknak készült, játékos, szórakoztató, készségfejlesztő feladatokat tartalmazó kiadványok.

80 oldal, 20 × 28,5 cm

GRAPH-ART

nője, Mókus Manci izgalmas kalandjairól szól. Tündér Tercsi, a kis tündérlány, mindent meg tud oldani. Gondoskodik Vackor téli szállásáról,
segít a pórul járt Mikuláson, és még a vásott unokatestvére okozta varázslógalibát is képes elsimítani.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

ak
Nagycsoportosokn

Középsősöknek

Szeptembe
ri ajándék:
1 darab
3D óriáspu
zzle
(kastély

A legkisebbeknek

Szeptembe
ri a
1 darab 3D jándék:
állatos
puzzle

vagy autó)

350 Ft

800 Ft
A Tündérdombi történetek című olvasókönyv Tercsi és barát-

Nézd meg videón!

700 Ft

Középső és nagycsoportosoknak

Ajándék:
szövegértés munkafüzet

Az olvasókönyv az izgalmas kalandjairól szól. Amikor Zakariás, a kismozdony
elveszítette a kulcsát, és megtalálása reménytelen küldetésnek tűnt, Tipli segített a megkeresésében. Egy másik alkalommal azt nyomozta ki, hogy miért
hepehupás a frissen aszfaltozott úttest.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

január

Képességfejlesztő magazinok óvodásoknak

1800 Ft

Tipli, a robotgyerek Robotvárosban lakik,ahol mindig történik valami.

Applikációnkkal életre
kelnek a képek! Részletes
leírás a könyvben.

4 × 1700 Ft
vagy 2 × 3400 Ft
vagy 6800 Ft
700 Ft

Letörölhető felületű írás-előkészítő füzetek. A gyermekek finom kézmozgásának fejlesztése na-

Mesés olvasókönyvek

február

december

1000 Ft



kötete

Nézz körül az állatok
otthonában!

kben

Ajándék:
tréfás kacsa

Könyvünk érdekes, fontos tények és adatok, szórakoztató ismeretek, széles körű információk tárháza hazánk növény- és állatvilágától kezdve egészen a magyarság történetéig, felfedezésekig és találmányokig. Az egyszerű, könnyen olvasható szöveg és a mozgalmas, részletes illusztrációk, fotók segítik az Olvasót abban, hogy széles körű témákra építse tudását.

192 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Ajándék:
letörölhető
filctoll

k
z Erdő

szeptember

Kuponnal csak 3000 Ft!
Erre a könyvre váltható be a
magazinjainkban található 1000 Ft
értékű könyvkupon.

1000 Ft

1000 Ft

élet körforgása

400 Ft

Van, hogy nincs időnk sütni,de szeretnénk finom édes-

séget enni. Ezért szedtünk össze gyorsan és könnyen elkészíthető süteményrecepteket, amelyekhez a boltban minden hozzávalót be tudunk szerezni. Így sütés nélkül sem kell lemondanunk a finomságokról,
mert bármilyen alkalomra megvalósíthatóak. Kellemes időtőltést kívánunk a konyhában!
160 oldal, 17,7 × 24,7 cm



68 oldal, 20 × 28,5 cm



28 oldal, 16,5 × 23,5 cm



28 oldal, 16,5 × 23,5 cm

Magazinjaink ötvözik a fejlesztést,a vidámságot és a játékot, figyelembe véve a kislányok és kisfiúk életkori sajátosságait. Feladataink megoldása sikerélményhez juttatja és önálló cselekvésre buzdítja a gyermekeket.

A családbarát kiadó

Nagytesóknak ajánljuk!


64 oldal, 20 × 28,5 cm



64 oldal, 20 × 28,5 cm

Szeptembe
ri
1 darab 3D ajándék:
ó
ri
(kastély va áspuzzle
gy au
tó)

800 Ft
800 Ft

Bennük:



800 Ft
800 Ft

Szeptembe
ri ajánd
placcs tojás ék:

64 oldal, 20 × 28,5 cm

Kisbuksi 4 részes fejlesztőcsomag óvodásoknak (ajándék: 1 db villogó, sípoló szörnyecske)
 egy összegben: 6800 Ft
 kéthavi részletben (2 × 3400 Ft)
 négyhavi részletben (4 ×1700 Ft)
 A kukásautó – Ismeretterjesztő mesekönyv
kicsiknek (ajándék: szerelhető kukásautó)
∙ 1800 Ft
 Tündérek (ajándék: unikornis táskaszett)
∙ 1800 Ft
 Barkácskuckó – Varázslatos ősz ∙ 1000 Ft
 Íróka-móka (ajándék: letörölhető filctoll)
∙ 1000 Ft
 Íróka-móka – Betűelemek (ajándék: letörölhető filctoll) ∙ 1000 Ft
 Tipli, a robotgyerek – mesés olvasókönyv
(ajándék: szövegértés munkafüzet) ∙ 1800 Ft
 Tündérdombi történetek – mesés olvasókönyv (ajándék: szövegértés munkafüzet)
∙ 1800 Ft
 Bukfenc – óvodai foglalkoztató középső
csoportosoknak ∙ 700 Ft



64 oldal, 20 × 28,5 cm

Igényfelmérő

 Bukfenc – óvodai foglalkoztató
nagycsoportosoknak ∙ 700 Ft

 Sütés nélküli édességek, sütemények
∙ 2000 Ft
Magyarország képes enciklopédiája gyerekeknek (Kuponbeváltási lehetőség!)
 egy összegben: 4000 Ft
 kéthavi részletben (2 × 2000 Ft)
Az élet körforgása – négyrészes könyvsorozat
(ajándék: tréfás kacsa)
 egy összegben: 6800 Ft
 kéthavi részletben (2 × 3400 Ft)
 négyhavi részletben (4 ×1700 Ft)
Tappancs Ovi magazin a 2021/22-es nevelési
évre (10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 havonta (10 × 800 Ft)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)
Mini Manó magazin a 2021/22-es nevelési
évre (10 szám, ajándék: 1 db 3D állatos puzzle)
 havonta (10 × 350 Ft)
 két részletben (2 ×1750 Ft)
 egy összegben (3500 Ft)

Pöttöm magazin a 2021/22-es nevelési évre
(10 szám, ajándék: 1 db 3D állatos puzzle)
 havonta (10 × 400 Ft)
 két részletben (2 × 2000 Ft)
 egy összegben (4000 Ft)
Tappancs Suli Elsősöknek magazin a 2021/22es tanévre (10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)
Ta-Tu magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)
Tudorka magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: placcs tojás)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)
OKÉ magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: placcs tojás)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 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

Interaktív
tartalmakkal!

Újra
becsengettek!

Az

Az Erdők és az Édesvizek
című kötetekben.

élet körforgása

• négyrészes könyvsorozat • összesen 256 oldalon
• több száz látványos illusztrációval

Az élet körforgása című könyvsorozat az Egyenlítőtől a sarkokig,
a tenger mélyétől a havas hegycsúcsokig a Föld változatos élőhelyeire kalauzolja az ifjú Olvasót. Az általános és speciális ismereteket tartogató, izgalmas felfedezőúton jellegzetes és ritka,
hazai és egzotikus állatfajok fedik fel titkaikat.
Nézz körül az állatok otthonában!

szeptember

Applikációnkkal életre kelnek a képek.
Részletes leírás a könyvben.

er

decemb

Nézd meg a videón!
www.graphart.hu/korforgas

4 × 1700 Ft
vagy 2 × 3400 Ft
vagy 6800 Ft
ÁNDÉK:
AJ

január

tréfás kacsa

február

GRAPH-ART

A családbarát kiadó

Mókás
környezetvédelem

Varázslatos
illusztrációk

Élménypedagógia a sulimagazinokkal!
Szeptembe
ri
ajándék:
1 darab
3D óriáspu
(kastély va zzle

1800 Ft

gy autó)

1800 Ft

800 Ft
AJÁNDÉK:
Talán nincs isolyan gyerek,

akit ne érdekelne a szemétszállító, az úttest- vagy járdatakarító masinák látványos
munkája. Ez a könyv nemcsak a feladataikat, gépeiket mutatja be, hanem a környezetvédelmi nevelés megalapozásához is fontos segítséget nyújthat.
48 oldal, 20 × 20 cm

1000 Ft

AJÁNDÉK:

A víz, a tűz,a föld, a levegő, az évszakok,

szerelhető
kukásautó

800 Ft

unikornis
táskaszett

de még az erdők és az álmok tündére is bemutatkozik ebben a gazdagon illusztrált, óvodásoknak szóló kedves kis könyvecskében. Vajon mi a
kedvenc virága a víz tündérének? Milyen sportot űz a tavasz
tündér? Ki lehet Csillagpor? A tündérekkel való ismerkedés
közben a kérdések válaszra lelnek, gyermekünk tudása pedig
hasznos ismeretekkel bővül. 
48 oldal, 20 × 20 cm



A gyermekek finom kézmozgásának fejlesztése
nagyon fontos feladat.
A különleges felület miatt az ajándék
filctoll nyoma könnyedén eltávolítható az oldalakról, ezáltal a hibákat
akár többször is kijavíthatja a gyermek.

Ajándék:
letörölhető filctoll

A kedves képek újra és újra átrajzolásra
csábítják a kis alkotókat, miközben észrevétlenül fejlődnek finommotorikus
képességeik, figyelmük, szem-kéz
16 oldal, 20×28,5 cm
koordinációjuk.

Mesés olvasókönyvek

64 oldal, 20 × 28,5 cm

Bennük:

Fejlesztő írás–előkészítés
Letörölhető felületű írás-előkészítő füzet



64 oldal, 20 × 28,5 cm

2 × 2000 Ft
vagy 4000 Ft
Kuponnal csak 3000 Ft!
Erre a könyvre váltható be a
magazinjainkban található 1000 Ft
értékű könyvkupon.

Szeptembe
ri
ajándék:
placcs tojás

Könyvünk érdekes, fontos tények és adatok, szórakoztató ismeretek, széles körű információk tárháza hazánk növény- és állatvilágától
kezdve egészen a magyarság történetéig, felfedezésekig és találmányokig. Az egyszerű, könnyen olvasható szöveg és a mozgalmas,
részletes illusztrációk, fotók segítik az Olvasót abban, hogy széles körű témákra építse tudását. 
192 oldal, 21,3 × 27,5 cm

800 Ft
800 Ft

Kreatív barkácsvilág

1800 Ft



64 oldal, 20 × 28,5 cm



64 oldal, 20 × 28,5 cm

2000 Ft
1800 Ft

1000 Ft

valami. Az olvasókönyv az izgalmas kalandjairól szól. Amikor Zakariás, a kismozdony elveszítette a kulcsát, és megtalálása reménytelen küldetésnek tűnt, Tipli
segített a megkeresésében. Egy másik alkalommal azt nyomozta ki, hogy miért
hepehupás a frissen aszfaltozott úttest.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

GRAPH-ART

A Tündérdombi történetekcímű olvasókönyv Tercsi és barát-

nője, Mókus Manci izgalmas kalandjairól szól. Tündér Tercsi, a kis tündérlány, mindent meg tud oldani. Gondoskodik Vackor téli szállásáról, segít
a pórul járt Mikuláson, és még a vásott unokatestvére okozta varázslógalibát is képes elsimítani.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

78 recept: gyorsan finom falatok
szinte minden alkalomra

 an, hogy nincs időnk sütni, de szeretnénk finom édességet enni. Ezért szedtünk össze viszonylag gyorsan és könnyen elV
készíthető süteményrecepteket, amelyekhez a boltban minden hozzávalót be tudunk szerezni. Így sütés nélkül sem kell lemondanunk a finomságokról, mert bármilyen alkalomra megvalósíthatóak. Kellemes időtöltést kívánunk a konyhában!
160 oldal, 17,7 × 24,7 cm

Ajándék:
szövegértés
munkafüzet

Tipli, a robotgyerek Robotvárosban lakik,ahol mindig történik

Megjelent legújabb szakácskönyvünk

Remek szórakozásaz egész családnak!

A Varázslatos ősz című kreatív foglalkoztató játékos tevékenységekkel fejleszti a gyermekek képességeit. A könnyen megvalósítható barkácsötletek, valamint a gondolkodást segítő játékos rejtvények sikerélményhez
juttatják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
48 oldal, 21 × 29,7 cm

A családbarát kiadó

Kistesóknak ajánljuk!

Képességfejlesztő magazinok és foglalkoztatók óvodásoknak

400 Ft

Szeptembe
ri
1 darab 3D ajándék:
ó
ri
(kastély va áspuzzle
gy au

Szeptembe
1 darab 3D ri ajándék:
állatos puz
zle

tó)

800 Ft
350 Ft



68 oldal, 20 × 28,5 cm



28 oldal, 16,5 × 23,5 cm



1000 Ft

4 × 1700 Ft
vagy 2 × 3400 Ft
vagy 6800 Ft

28 oldal, 16,5 × 23,5 cm

2 óvodás foglalkoztató 1-ben

700 Ft
Középső
csoportosoknak



Ajándék:
letörölhető
filctoll

112 oldal, 20 × 28,5 cm

Ajándék: 1 db villogó
és sípoló szörnyecske

Fejleszti a téri tájékozódást, a kitartást,

a figyelmet, a szem-kéz koordinációt és a finommotorikus mozgást. A munkafüzethez tartozó filctoll nyoma letörölhető a felületről, ezzel lehetőség
nyílik újra és újra elvégezni a feladatokat mindaddig, amíg a vonalvezetés biztossá nem válik.

32 oldal, 20 × 28,5 cm

Igényfelmérő

Az élet körforgása – négyrészes könyvsorozat
(ajándék: tréfás kacsa)
 egy összegben: 6800 Ft
 kéthavi részletben (2 × 3400 Ft)
 négyhavi részletben (4 ×1700 Ft)

Tappancs Suli Elsősöknek magazin a 2021/22es tanévre (10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 havonta (10x800 Ft)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)

 A kukásautó – Ismeretterjesztő mesekönyv
kicsiknek (ajándék: szerelhető kukásautó)
∙ 1800 Ft

Ta-Tu magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 havonta (10 × 800 Ft)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)

 Tündérek (ajándék: unikornis táskaszett)
∙ 1800 Ft
 Íróka-móka – Betűelemek (ajándék: letörölhető filctoll) ∙ 1000 Ft
 Tipli, a robotgyerek – mesés olvasókönyv
(ajándék: szövegértés munkafüzet) ∙ 1800 Ft
 Tündérdombi történetek – mesés olvasókönyv (ajándék: szövegértés munkafüzet)
∙ 1800 Ft
Magyarország képes enciklopédiája gyerekeknek (Kuponbeváltási lehetőség!)
 egy összegben: 4000 Ft
 kéthavi részletben (2 × 2000 Ft)
 Barkácskuckó – Varázslatos ősz ∙ 1000 Ft

700 Ft

ak
Nagycsoportosokn

Mini Manó magazin a 2021/22-es nevelési
évre (10 szám, ajándék: 1 db 3D állatos puzzle)
 két részletben (2 ×1750 Ft)
 egy összegben (3500 Ft)
Pöttöm magazin a 2021/22-es nevelési évre
(10 szám, ajándék: 1 db 3D állatos puzzle)
 két részletben (2 × 2000 Ft)
 egy összegben (4000 Ft)
 Sütés nélküli édességek, sütemények
∙ 2000 Ft

Tudorka magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: placcs tojás)
 havonta (10 × 800 Ft)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)
OKÉ magazin a 2021/22-es tanévre
(10 szám, ajándék: placcs tojás)
 havonta (10 × 800 Ft)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)

Kisbuksi 4 részes fejlesztőcsomag
(ajándék: 1 db villogó, sípoló szörnyecske)
 egy összegben: 6800 Ft
 kéthavi részletben (2 × 3400 Ft)
 négyhavi részletben (4 ×1700 Ft)
 Íróka-móka (ajándék: letörölhető filctoll)
∙ 1000 Ft
 Bukfenc – óvodai foglalkoztató középső
csoportosoknak ∙ 700 Ft

Tappancs Ovi magazin a 2021/22-es nevelési
évre (10 szám, ajándék: 1 db 3D óriáspuzzle)
 két részletben (2 × 4000 Ft)
 egy összegben (8000 Ft)

 Bukfenc – óvodai foglalkoztató nagycsoportosoknak ∙ 700 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

