Őszi
újdonságaink

már az óvodákban

1900 Ft
1900 Ft

Matricás könyvünkszereplői más-más képes-

ségekkel, tulajdonságokkal és hobbival rendelkeznek.
A bemutatkozó oldalakon ezekkel ismerkedhet meg a
gyermek. A foglalkoztatóoldalakon, írás-előkészítő, figyelemfejlesztő feladatok is találhatók, ám elsősorban
a kicsik matricaragasztgató szenvedélyét hivatott kielégíteni. 
48 oldal, 21 × 29,7 cm

2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft
Ajándék:
óriásposzter

Kiadványunk kisfiúknak szóló,játékos

matricás könyv, mely megismerteti a gyermeket a legkülönbözőbb járművekkel. Aranyos versikék mutatják be
a tűzoltó-, mentő- és rendőrautót, illetve a különböző
munka- és mezőgazdasági gépeket. A matricák beragasztása pontosságot és kitartást igényel, a feladatok megoldása pedig szórakozást jelent a kis Olvasók számára.

48 oldal, 21 × 29,7 cm

Milyen a jó istálló?Melyek a ló ápolásának és gyógyításának legfontosabb eszközei? A kíváncsi olvasó többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat. A szemet gyönyörködtető képekben
gazdag könyv segítségével utazást tehetünk a patások világában, valamint elsajátíthatjuk a lovak tartásának, gondozásának és nevelésének minden csínját-bínját. Amellett, hogy lépésről lépésre megismerhetjük a szokásaikat, bepillantást nyerhetünk családi életükbe, sőt ízelítőt kaphatunk kiképzésük
fortélyairól is. 
64 oldal, 24 × 32,5 cm

–20% kedvezmény

3000 Ft
2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

2 × 2000 Ft
vagy 4000 Ft

1600 Ft
Napjaink igen fontos feladata,hogy

Ismeretterjesztő kötetünkbemutatja a
világszerte kedvelt, veszélyeztetett állatfajok sorsát, a
létüket fenyegető tényezőket és a megmentésükre irányuló védelmi programokat. A látványos képek és az érdekes információkat tartalmazó leírások bolygónk csodálatos vadvilágának megóvására hívja fel az ifjú olvasó
figyelmét. 
64 oldal, 24 × 32,5 cm

GRAPH-ART

megismertessük gyermekeinket hagyományainkkal.
Ebbe a témakörbe nemcsak a jeles napok tartoznak bele,
hanem a hétköznapi élethez kapcsolódó valamennyi tevékenység is. Ehhez a szerteágazó munkához ad támogatást a Mesterségünk címere című könyv. Gyönyörű
autentikus illusztrációi nagy segítséget nyújthatnak a
szemléltetésben, egyszerű, gyermekek számára is érthető, tartalmilag korrekt megfogalmazása pedig az információátadásban.
48 oldal, 21,3 × 27,5 cm

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

A családbarát kiadó

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

Adventi izgalmak

Mesés olvasókönyvek

1800 Ft

Kiadványunk segítségével

1800 Ft

az érthető, lépésről lépésre megadott leírások alapján, könnyen beszerezhető
alapanyagokból nagyszerű ünnepi dekorációk, meglepetések, ajándékok készíthetők. Az elkészült apróságok mellett
a közös munka, a kellemesen együtt töltött idő, vagy épp a meglepetés öröme
meghatározó élményt nyújthat az alkotóknak.
40 oldal, 21 × 26 cm

A kisbuksi foglalkoztatósorozat a foko-

zatosságot szem előtt tartva, egyre magasabb szinten fejleszti a nagycsoportos óvodások iskolaérettséghez szükséges képességeit. A feladatok megoldása során a szülő
képet kap arról, hogy az egyes részképességek területén
milyen fejlettségi fokon áll a gyermeke.

112 oldal, 20 × 28,5 cm

1000 Ft

Van, hogy nincs időnk sütni,

2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

de szeretnénk valami finom édességet
enni. Ezért ajánlunk viszonylag gyorsan és
könnyen elkészíthető süteményeket, amelyekhez a boltban minden hozzávalót kön�nyen 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
Ajándék: 1 db villogó
és sípoló szörnyecske

A Tündérdombi történetekcímű

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

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, ill. nagycsoportosoknak készült, játékos, szórakoztató, készségfejlesztő feladatokat tartalmazó kiadványok.
80 oldal, 20 × 28,5 cm

700 Ft
ak

ahol mindig történik valami. Az olvasókönyv az izgalmas kalandjairól szól. Amikor Zakariás, a kismozdony elveszítette a kulcsát, és megtalálása reménytelen küldetésnek tűnt, Tiplinek furfangos ötlete
támadt a kereséshez. Egy másik alkalommal pedig
azt nyomozta ki, hogy miért hepehupás a frissen aszfaltozott úttest.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

1000 Ft

2000 Ft
Meséskönyvünk az adventi időszak min
den napjára tartogat egy meglepetést. A perforált, feltéphető

Kreatív
barkácsvilág

– felnőttek és gyerekek egyaránt nagy izgalommal, szebbnél
szebb díszekkel és ajándékokkal készülnek a karácsonyra.
A Kreatív Advent 2. olyan lenyűgöző elemekkel varázsolja
el olvasóit, amelyek segítségül szolgálhatnak mind a dekorálásnál, mind egymás megajándékozásánál.

16 oldal, 21 × 29,7 cm

Az ünnepi ráhangolódáshozremek segítség lehet

Kifestőink mesés rajzokkal,mondókákkal, ismert

matricázó füzetünk. Tartalma felkelti a gyermek érdeklődését, az
elmélyült munkálkodással pedig gyorsabban telik az idő. A játékos tevékenység, mely során a gyermek a matricák beragasztásával egészítheti ki a képeket, nemcsak szórakoztatja, leköti a
figyelmét, hanem számos képességét (pl. türelem, kitartás, kézügyesség) is fejleszti. 
12 oldal, 21 × 29,7 cm

450 Ft

Az

ak
Nagycsoportosokn

Fenyőfa, girland, szaloncukor és bejgli

oldalak mindegyike egy csodálatosan illusztrált, vadonatúj történetet rejt, hogy gyermekeinket minden este megajándékozhassuk a mesehallgatás élményével.

96 oldal, 21,3 × 27,5 cm

1000 Ft

700 Ft

sokn
Középső csoporto

Tipli, a robotgyerekRobotvárosban lakik,

költők kedves versrészleteivel és érdekes rendhagyó feladatokkal
(pl. rejtvények, bujkáló formák, pontösszekötő, vonalvezető, Mikulás-labirintus) varázsolják el a Mikulást, valamint a karácsonyt
váró óvodásokat és kisiskolásokat.
24 oldal, 20 × 28,5 cm

élet körforgása

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

A Varázslatos őszcímű kreatív foglalkoztató já-

Fejlesztő írás–előkészítés

Applikációnkkal életre kelnek
a képek! Részletes leírás a
könyvben.

1000 Ft
1000 Ft
szeptember

Letörölhető felületű írás-előkészítő füzetek.A gyermekek finom kézmozgásának fejlesztése nagyon fontos fel-

adat. 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.
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32 oldal, 20 × 28,5 cm

16 oldal, 20 × 28,5 cm

32 oldal, 20 × 28,5 cm

Ajándék:
letörölhető
filctoll

ők

k
kötete

Nézd meg videón!

ben.

december

A kisbetűk írásáhoznyújtanak segítséget a kiadványban

található nagyméretű kis írott betűalakok, amelyeknek a többszöri
átírásával rögzül a helyes írásmód. A megadott kezdőpontok és
a betűalakítási irányt mutató kis nyilak segítik a pontos betűírást.

Ajándék:
tréfás kacsa

Az élet körforgása című könyvsorozat az Egyen
lítőtől a sarkokig, a tenger mélyétől a havas hegy
csúcsokig a Föld változatos élőhelyeire kalauzolja
az ifjú Olvasót. Az általános és speciális ismere
teket tartogató, izgalmas felfedezőúton jelleg
zetes és ritka, hazai és egzotikus állatfajok fedik
fel titkaikat.
4 × 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

tékos 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

1000 Ft

300 Ft

Nézz körül az állatok
otthonában!

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

február
január

A családbarát kiadó

Képességfejlesztő magazinok óvodásoknak
350 Ft

28 oldal, 16,5 × 23,5 cm

A legkisebbeknek
28 oldal, 16,5 × 23,5 cm

Középsősöknek

68 oldal, 20 × 28,5 cm

Középső és nagycsoportosoknak

400 Ft

800 Ft
Szeptemberi ajándék:
e
1 darab 3D állatos puzzl

Szeptemberi ajándék:
e
1 darab 3D óriáspuzzl
(kastély vagy autó)

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.

Igényfelmérő
■
■

Póniország – játékos matricás album ∙ 1900 Ft

■

Ferka és a csodamasinák – játékos matricás
album ∙ 1900 Ft

Íróka-móka – Kisbetűk (ajándék: letörölhető
filctoll) ∙ 1000 Ft

■

Bukfenc – Matematika/Környezetismeret –
óvodás foglalkoztató középső csoportosoknak (21.) ∙ 700 Ft

■

Bukfenc – Matematika/Környezetismeret –
óvodás foglalkoztató nagycsoportosoknak
(18.) ∙ 700 Ft

Az én lovam (ajándék: óriásposzter)
kéthavi részletben: 2 × 1200 Ft
egy összegben: 2400 Ft

■
■

Védett vadon
kéthavi részletben: 2 × 1200 Ft
egy összegben: 2400 Ft

■
■
■

Mesterségünk címere ∙ 1600 Ft

Magyarország képes enciklopédiája gyerekeknek
(Kuponbeváltási lehetőség!)
kéthavi részletben: 2 × 2000 Ft
egy összegben: 4000 Ft

■
■

Kisbuksi – 4 részes fejlesztőcsomag óvodásoknak
(ajándék: 1 db villogó és sípoló szörnyecske)
négyhavi részletben: 4 × 1700 Ft
kéthavi részletben: 2 × 3400 Ft
egy összegben: 6800 Ft

■
■
■
■
■

Íróka-móka (ajándék: letörölhető filctoll)
∙ 1000 Ft
Íróka-móka – Betűelemek (ajándék: letörölhető
filctoll) ∙ 1000 Ft

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

■
■
■
■

Barkácskuckó – Varázslatos ősz ∙ 1000 Ft

■

Sütés nélküli édességek, sütemények
∙ 2000 Ft

■ Tipli, a robotgyerek – mesés olvasókönyv
(ajándék: szövegértés munkafüzet) ∙ 1800 Ft

■ Tündérdombi történetek – mesés olvasó
könyv (ajándék: szövegértés munkafüzet)
∙ 1800 Ft

Mesés adventi meglepetés
kéthavi részletben: 2 × 1200 Ft
egy összegben: 2400 Ft

■
■
■
■

Mikulás meglepetések – mondókás kifestő ∙ 300 Ft
Mikulás-műhely – Játékos barkácsötletek
∙ 1000 Ft

■ Kreatív advent 2. ∙ 1000 Ft
■ Várunk, Mikulás – matricamozaik (ajándék
mozaikmatricákkal) ∙ 450 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)

■
■
■

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(csoport)
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

Megérkeztek
őszi újdonságaink!
2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

1800 Ft

AJÁNDÉK:

titoknapló
lakattal

2000 Ft

Ajándék:
óriásposzter
Milyen a jó istálló?Melyek a ló ápolásának és gyógyításának legfonto-

sabb eszközei? A kíváncsi olvasó többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat.
A szemet gyönyörködtető képekben gazdag könyv segítségével utazást tehetünk
a patások világában, valamint elsajátíthatjuk a lovak tartásának, gondozásának
és nevelésének minden csínját-bínját. Amellett, hogy lépésről lépésre megismerhetjük a szokásaikat, bepillantást nyerhetünk családi életükbe, sőt ízelítőt kaphatunk kiképzésük fortélyairól is. 
64 oldal, 24 × 32,5 cm

2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

AJÁNDÉK:

plüssmaci
kulcstartó

Emlékkönyvünkben a gyermekek megörökíthetika

Ez a cseppet sem átlagoskönyv különös módon
veszi igénybe a gyerekek kreativitását, kézügyességét és talá
lékonyságát. Minden oldalon más és más extrém feladat várja
az olvasót. Szükség lesz rajzkészségre, precizitásra, képzelőerőre és humorra e gyaránt. Az Akarod ezt a naplót! úgy szórakoztat, hogy közben észrevétlenül fejleszti az előbb említetteket.

144 oldal, 14 × 19,5 cm

sulis évek alatt kötődő barátságokat, hogy soha ne feledjék el az együtt töltött
éveket. 30 barátjuknak és a kedvenc tanáraiknak adhatják körbe, akik emlékül
rajzolhatnak, színezhetnek és írhatnak bele verset, kedves üzenetet. Idővel értékes gyűjtemény lesz a tulajdonosa számára.
112 oldal, 14 × 19 cm

1800 Ft

AJÁNDÉK:

világító
puskatoll

1800 Ft
AJÁNDÉK:

kilövős emodzsis
toll
Mi az a villámháború?Hogyan süllyedhetett el az amerikai

flotta másfél óra alatt? Kiről nevezték el az atombombát ledobó repülőgépet? Megannyi kérdés, amelyekre a világháború történetével csak
ismerkedő olvasó választ találhat kötetünkben. Azok számára pedig,
akiknek a fenti kérdések megválaszolása nem okozott kihívást, talán
még több értéket rejteget e kiadvány.
48 oldal, 24 × 32,5 cm

GRAPH-ART

Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?Miért nincs a halnak haja?

A furfangos kérdésekre kis zsebkönyvünk rejti a poénos válaszokat. Emellett
természetesen megannyi vicc, sőt képregény, érdekes feladat, falfirka is gazdagítja a tartalmat. És ez még mindig nem minden! Megtanítunk, hogyan kell
viccet mesélni, és még pár trükköt is mutatunk neked. Lapozz bele kiadványunkba, garantált a vidámság és a móka! 
128 oldal, 11,5 × 60 cm

Szeretnél egy remek játékot a játékon
belül?A fagombok használatával például remek íjászos

célba lövő rendszereket építhetsz, ahol a gombok eltalálásával automatizálhatod a pontozást. De ha kedved tartja,
készíthetsz TNT-ágyút is. Sajátítsd el a vöröskő használatának legalapvetőbb lépéseit, és nyerj bepillantást a bűvölés rejtelmeibe! Mindemellett hasznos tippek és praktikus trükkök várnak rád.
88 oldal, 16,4 × 23,5 cm

A családbarát kiadó

Az

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 ismere
teket tartogató, izgalmas felfedezőúton jellegzetes és ritka, hazai
és egzotikus állatfajok fedik fel titkaikat. 4 × 64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

300 Ft

2 × 2000 Ft
vagy 4000 Ft
450 Ft

1000 Ft

Nézz körül az állatok
otthonában!
szeptember

Ajándék:
tréfás kacsa

Az ünnepi ráhangolódáshozremek

tív
Interak al!
mm
tartalo s az

segítség lehet matricázó füzetünk. Tartalma felkelti
a gyermek érdeklődését, az elmélyült munkálkodással pedig gyorsabban telik az idő. A játékos tevékenység, mely során a gyermek a matricák beragasztásával egészítheti ki a képeket, nemcsak
szórakoztatja, leköti a figyelmét, hanem számos
képességét (pl. türelem, kitartás, kézügyesség) is
fejleszti. 
12 oldal, 21 × 29,7 cm

ké
Az Erdő című
ek
Édesviz ben.
kötetek

december

2000 Ft

február

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

január

Applikációnkkal életre
kelnek a képek! Részletes
leírás a könyvben.

Nézd meg videón!

Kreatív
barkácsvilág

Írj rá, és töröld le!

Ajándék:
letörölhető
filctoll

1000 Ft
a kiadványban található nagyméretű kis írott betű
alakok, amelyeknek a többszöri átírásával rögzül a helyes írásmód. A megadott kezdőpontok és a betűalakítási irányt mutató kis nyilak segítik a pontos betűírást.

32 oldal, 20 × 28,5 cm

Játékos
matricás albumok

1900 Ft

1900 Ft

Kisfiúknak szóló kötetünk megismerteti

a gyermekeket a legkülönbözőbb járművekkel. Aranyos versi
kék mutatják be a tűzoltó-, mentő- és rendőrautót, illetve a
különböző munka- és mezőgazdasági gépeket. A matricák
beragasztása pontosságot és kitartást igényel, a feladatok
megoldása pedig szórakozást jelent a kis Olvasók számára.

48 oldal, 21 × 29,7 cm

GRAPH-ART

Ismeretterjesztő kötetünk bemutatja a világ

szerte kedvelt, veszélyeztetett állatfajok sorsát,
a létüket fenyegető tényezőket és a megmentésükre irányuló védelmi programokat. A látványos képek és az érdekes információkat
tartalmazó leírások bolygónk csodálatos vadvilágának megóvására hívják fel az ifjú olvasó
figyelmét. 
64 oldal, 24 × 32,5 cm

Van, hogy nincs időnk sütni,de

szeretnénk valami finom édességet enni. Ezért
ajánlunk viszonylag gyorsan és könnyen elkészíthető süteményeket, amelyekhez a boltban
minden hozzávalót könnyen 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

Meséskönyvünk az adventi időszak
mindennapjára tartogat egy meglepetést. A per

forált, feltéphető oldalak mindegyike egy csodálatosan
illusztrált vadonatúj történetet rejt, hogy gyermekeinket minden este megajándékozhassuk a mesehallgatás élményével.

96 oldal, 21,3 × 27,5 cm

Fenyőfa, girland, szaloncukor és
bejgli– felnőttek és gyerekek egyaránt nagy

izgalommal, szebbnél szebb díszekkel és ajándékokkal készülnek a karácsonyra. A Kreatív Advent
2. olyan lenyűgöző elemekkel varázsolja el olvasóit,
amelyek segítségül szolgálhatnak mind a dekorálásnál, mind egymás megajándékozásánál.

16 oldal, 21 × 29,7 cm

Mesés olvasókönyvek

1800 Ft

1800 Ft

4 × 1700 Ft
vagy 2 × 3400 Ft
vagy 6800 Ft
A kisbuksi foglalkoztató
sorozata fokozatosságot szem előtt

Kislányoknak szóló kötetünk szereplői

más-más képességekkel, tulajdonságokkal és hobbival rendelkeznek. A bemutatkozó oldalakon ezekkel ismerkedhet
meg a gyermek. A foglalkoztatóoldalakon, írás-előkészítő,
figyelemfejlesztő feladatok is találhatók, ám elsősorban a
kicsik matricaragasztgató szenvedélyét hivatott kielégíteni.

48 oldal, 21 × 29,7 cm

Veszélyeztetett
állatok nyomában

A Varázslatos őszcímű kreatív foglalkoz-

tató 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

1000 Ft

2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

1600 Ft

újra és újra átrajzolásra csábítják a kis alkotókat, mi
közben észrevétlenül fejlődnek finommotorikus ké
pességeik, figyelmük, szem-kéz koordinációjuk.

16 oldal, 20 × 28,5 cm

pésről lépésre megadott leírások alapján, könnyen beszerezhető alapanyagokból nagyszerű ünnepi dekorációk, meglepetések, ajándékok készíthetők. Az elkészült
apróságok mellett a közös munka, a kellemesen együtt
töltött idő, vagy épp a meglepetés öröme meghatározó
élményt nyújthat az alkotóknak. 40 oldal, 21 × 26 cm

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

3000 Ft
2 × 1200 Ft
vagy 2400 Ft

A gyermekek finom kézmozgásának
fejlesztésenagyon fontos feladat. A kedves képek

Kiadványunk segítségévelaz érthető, lé-

Adventi izgalmak

Ez a könyv érdekes,fontos tények és adatok, szórakoztató ismeretek, széles körű információk tárháza

1000 Ft

A kisbetűk írásáhoznyújtanak segítséget

dókákkal, ismert költők kedves versrészleteivel
és érdekes rendhagyó feladatokkal (pl. rejtvények,
bujkáló formák, pontösszekötő, vonalvezető, Mikulás-labirintus) varázsolják el a Mikulást, valamint
a karácsonyt váró óvodásokat és kisiskolásokat.

24 oldal, 20 × 28,5 cm

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

-20% kedvezmény

1000 Ft

Kifestőink mesés rajzokkal,mon-

tartva, egyre magasabb szinten fejleszti
a nagycsoportos óvodások iskolaérettséghez szükséges képességeit. A feladatok megoldása során a szülő képet
kap arról, hogy az egyes részképességek
területén milyen fejlettségi fokon áll a
gyermeke.
112 oldal, 20 × 28,5 cm

Ajándék: 1 db villogó
és sípoló szörnyecske

Ajándék:
szövegértés
munkafüzet
Napjaink igen fontos feladata,hogy

megismertessük gyermekeinket hagyományainkkal.
Ebbe a témakörbe nemcsak a jeles napok tartoznak bele,
hanem a hétköznapi élethez kapcsolódó valamennyi tevékenység is. Ehhez a szerteágazó munkához ad támogatást a Mesterségünk címere című könyv. Gyönyörű
autentikus illusztrációi nagy segítséget nyújthatnak a
szemléltetésben, egyszerű, gyermekek számára is érthető, tartalmilag korrekt megfogalmazása pedig az információátadásban.
48 oldal, 21,3 × 27,5 cm

A Tündérdombi történetekcímű

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

Tipli, a robotgyerekRobotvárosban lakik,

ahol mindig történik valami. Az olvasókönyv az izgalmas kalandjairól szól. Amikor Zakariás, a kismozdony elveszítette a kulcsát, és megtalálása reménytelen küldetésnek tűnt, Tiplinek furfangos ötlete
támadt a kereséshez. Egy másik alkalommal pedig
azt nyomozta ki, hogy miért hepehupás a frissen
aszfaltozott úttest.
64 oldal, 21,3 × 27,5 cm

A családbarát kiadó

Élménypedagógia a sulimagazinokkal!


64 oldal, 20 × 28,5 cm



64 oldal, 20 × 28,5 cm

Szeptemberi
ajándék:
1 darab 3D
óriáspuzzauletó)
(kastély vagy

800 Ft

800 Ft

800 Ft

Bennük:

Szeptemberi
ajándék:
placcs tojás

800 Ft

Referencia
Osztály
Program
2021



Az én lovam (ajándék: óriásposzter)

■ két részletben: 2 × 1200 Ft
■ egy összegben: 2400 Ft
■ Emlékkönyv – Barátból sosem elég! (ajándék:
plüssmaci kulcstartó) ∙ 1800 Ft

■

Pattintsd ki ezt a naplót! (ajándék: titoknapló
lakattal) ∙ 2000 Ft

A II. világháború képes atlasza (ajándék: világító
puskatoll)

■ két részletben: 2 × 1200 Ft
■ egy összegben: 2400 Ft
■ Nem csak viccelek! (ajándék: kilövős emodzsis toll)
∙ 1800 Ft

■



64 oldal, 20 × 28,5 cm

Kraftolók kézikönyve – Kalandok a vöröskővel
∙ 1800 Ft

Az élet körforgása – négyrészes könyvsorozat (ajándék: tréfás kacsa)

■ négy részletben: 4 × 1700 Ft
■ két részletben: 2 × 3400 Ft
■ egy összegben: 6800 Ft
■ Íróka-móka – Kisbetűk (ajándék: letörölhető filctoll) ∙ 1000 Ft

■ Íróka-móka – Betűelemek (ajándék: letörölhető

64 oldal, 20 × 28,5 cm

Igényfelmérő

■ Barkácskuckó – Varázslatos ősz ∙ 1000 Ft
■ Póniország – játékos matricás album ∙ 1900 Ft
■ Ferka és a csodamasinák – játékos matricás
album ∙ 1900 Ft

■
■ egy összegben: 4000 Ft
■ Sütés nélküli édességek, sütemények ∙ 2000 Ft
két részletben: 2 × 2000 Ft

Védett vadon

■ 2 × 1200 Ft ■ 2400 Ft
Kisbuksi – 4 részes fejlesztőcsomag óvodásoknak
(ajándék: 1 db villogó és sípoló szörnyecske)

■ négy részletben: 4 × 1700 Ft
■ két részletben: 2 × 3400 Ft
■ egy összegben: 6800 Ft
■ Várunk, Mikulás – matricamozaik (ajándék
mozaikmatricákkal) ∙ 450 Ft

■ Mikulás meglepetések – mondókás kifestő ∙ 300 Ft
■ Mikulás-műhely – játékos barkácsötletek ∙ 1000 Ft
Mesés adventi meglepetés

■ 2 × 1200 Ft ■ 2400 Ft

■ Mesterségünk címere ∙ 1600 Ft
■ Tipli, a robotgyerek – mesés olvasókönyv (ajándék: szövegértés munkafüzet) ∙ 1800 Ft

Magyarország képes enciklopédiája gyerekeknek
(Kuponbeváltási lehetőség!)

filctoll) ∙ 1000 Ft

■ Kreatív advent 2. ∙ 1000 Ft

■ Tündérdombi történetek – mesés olvasókönyv
(ajándék: szövegértés munkafüzet) ∙ 1800 Ft

Tappancs Suli Elsősöknek magazin a 2021/22-es tan
évre (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.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(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

