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NOVA akcija za otroke

O volku, ki je padel iz knjige, Thierry Robberecht
V razmetani sobi na tla slučajno pade knjiga … Volk na ta način telebne iz
svoje knjige in se znajde sredi neznane sobe. Hitro! Da bi ušel groznemu
mačku, švigne v najbližjo knjigo! Toda kakšna zgodba ga čaka šele tam!
Trda vezava, 28,2 x 23,2 cm, 24 strani

Cena: 9,99€ (19,90)

Volčja šola, Caroline Roque & Grégoire Mobire
„Zabavna slikanica z izjemno prikupnimi ilustracijami duhovito spregovori
o primernem vedenju v šoli, otroke, ki se počutijo »drugačne«, pa
spodbuja, naj iščejo svoje mesto v svetu. Ker z njimi zagotovo ni prav nič
narobe… Toplo priporočam!“ (Predstavitev: Maja Črepinšek)
Trda vezava, 23,5 x 28 cm, 26 strani

Cena: 9,99€ (19,90)

Spoznam se na vse (Zbirka: Pametna vprašanja)
Ali imajo pajki ušesa? Kdo je izumil vrtiljak? Kdo je bil najslavnejši pirat?
Poišči odgovore na ta vprašanja in še mnogo drugih v tej zabavni knjigi
dejstev!
Poglej pod zavihke in izvedel boš veliko o očarljivem svetu okrog sebe!
V mestu, v sadovnjaku in vrtu, v naraviv, na gradbišču, v bolnišnici,
na igrišču, v muzeju, v živalskem vrtu
Kartonka, 21 x 22.9 cm, 16 strani

Cena: 9,99€ (12,90)
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Spoznam se na naravo (Zbirka: Pametna vprašanja)
Katere živali živijo v deževnem gozdu? Kako nastane slana? Kdaj spijo
netopirji? Poišči odgovore na ta vprašanja in še mnogo drugih v tej
zabavni knjigi dejstev!
Poglej pod zavihke in izvedel boš veliko o očarljivem svetu okrog sebe!
Letni časi, vreme, narodni parki, živali, zemljepis, rastline. Posebni
dodatek: poučni zemljevid sveta.
Kartonka, 21 x 22.9 cm, 16 strani

Cena: 9,99€ (12,90)

Spoznam se na poklice (Zbirka: Pametna vprašanja)
Kaj želiš postati, ko boš zrasel? Prva interaktivna enciklopedija mladim
bralcem predstavi številne poklice, od dela v bolnišnici do dela v
gradbeništvu, od gojenja rastlin do vzrejanja živali.
Knjiga z zavihki prinaša zanimive, presenetljive in pogosto tudi zabavne
informacije. Barvite strani te knjige seznanjajo mlade bralce z različnimi
delavnimi okolji in poklici ter pojasnjujejo, kaj zaposleni delajo.
Prodajalec, zdravnik, modni oblikovalec, kmet, gradbeni delavec, policist,
astronavt, policist.
Kartonka, 21 x 22.9 cm, 16 strani
Cena: 9,99€ (12,90)

Otroci in vrt, Matevž Likar
Knjiga Otroci in vrt je polna ustvarjalnih idej, ki bodo otrokom pomagale
pri spoznavanju narave okrog sebe.
Z njimi lahko vzgojite gredo polno sonca, bučo velikanko, polepšate
lončke, spoznavate živali na vrtu in skupaj z otroki uživate v številnih
drugih projektih, ki bodo popestrili vsakdan in ustvarili nepozabne
trenutke njihove mladosti.

Mehka vezava, 19,5 × 24 cm, 128 barvnih strani
Cena: 5,99€ (12,90)
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Ustvari red brez hišnih zmed. Poskusi - morda postaneš
še pravi redoljub!
Ta knjiga ti bo s pomočjo zabavnih in nazornih slik pomagala urediti in
polepšati igralni kotiček, šolske in toaletne potrebščine ter sobo. Doma
imaš gotovo kaj papirja, kartona in podobnega, kar lahko uporabiš ali
znova uporabiš ter izdelaš pripomočke za lažje pospravljanje in opravljanje
domačih nalog.

Trda vezava, 23,0 x 27,5 cm, 95 strani

Cena: 6,00€ (12,99)

Zabavne počitnice: Priročnik za punce
V tem počitniškem kompletu boš našla nasvete kako preživeti enkratno
poletje in se neizmerno zabavati. Kompletu je priložen popoln priročnik za
počitnice na morju, v planinah in na deželi. Zanimive dejavnosti ti bodo
popestrile počitnice, s kvizi pa boš lahko preverila svoje znanje. Eka ti bo
povedala marsikaj o življenju živali. Z Marjetko boš spoznala vse skrivnosti
morja in planin. Ingrid pa nikoli ne zmanjka idej, če je treba kam splezati,
odpluti ali celo kaj popraviti.
Mehka vezava, 19,50 x 26,50 cm, 128 strani

Cena: 12,00€ (24,99)

Moj dnevnik: Tiranozaver. Življenje mladega tiranozavra
Knjiga je osebna zgodba, ki jo piše mladi tiranozaver. Še posebej je
zanimiva zaradi tega, ker je pisana tako, kot bi jo pisala žival sama. Je neke
vrste dnevnik živali, v katerem izvemo vse o njegovem načinu življenja,
krajih, kjer živi, hrani, ki jo ima najraje, njegovih sovražnikih, katerim mora
ubežati in še marsikaj drugega. Zgodba se začne z izvalitvijo iz jajca,
opazovanjem okolice, sikanjem prve hrane in predstavitvijo črede
tiranozavrov. ... Knjiga ima izjemne, realistične, estetsko dovršene
ilustracije.

Trda vezava, 21,00 x 26,50 cm, 32 strani
Cena: 7,00€ (17,99)
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Elementi: Popolni ilustrirani vodič. Popolni ilustrirani vodič
Kaj imata skupnega Taj Mahal in naše okostje? Kaj pa Eifflov stolp in
naša kri? Ulične svetilke, ki nam osvetljujejo pot ponoči, in sol v naši
hrani?
V tej knjigi so zapisane vse osnovne informacije o vsakem od 118
elementov. Nekateri, kot so ogljik, kisik in aluminij, so nam dobro
poznani; drugi, kot sta gadolinij in telur, ne.
Mehka vezava, 18 x 22 cm, 160 strani
Cena: 10,00€ (19,99)

Globok vdih: vodena meditacija za otroke
Pomiri svoje skrbi in utrjuj svoj pogum – ali pa se samo sprosti med
napornim dnevom in umiri pred spanjem. Dihaš ves dan – vdih in
izdih, vdih in izdih –, brez da bi se tega sploh zavedal. Toda ali se
vedel, da se s svojim dihanjem lahko tudi poigraš in ga izkoristiš, da
te odpelje na pustolovščino? Vse, kar moraš storiti, je, najdeš
udoben prostor in zapreš oči.

Trda vezava, 23 x 23 cm, 40 strani
Cena: 14,99€ (18,95)

Mandale na kamnih. 50 navdihujočih vzorcev za poslikave
Odkrijte meditacijsko moč mandal. Zbirka 50 edinstvenih oblik
vsebuje hipnotične geometrijske vzorce, pomirjajoče motive in
spiritualne simbole. Vsaka barvita mandala je ustvarjena iz pikic,
naslikanih na kamen – bi lahko bilo preprostejše?
Mehka vezava, 18 x 23 cm, 128 strani

Cena: 7,99€ (19,95)

