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Balázs Éva: A kis pingvin-ujjbábos könyv
A legkisebbeknek szánt fekete-fehér-piros rajzokkal illusztrált
könyvecskét ujjbáb egészíti ki, amellyel a történet játékosan
folytatható és variálható.

Chamorro, Verónica: Sziasztok, érzelmek!
Az érzelmek felismerése és megfelelő kezelése nagyon fontos
képesség, különösen gyerekkorban. Ebben a kötetben a felnőttek
külső szemlélőként jelennek meg, a történetek főszereplője két
gyermek. Hétköznapi történeteikben az olvasó felismerheti a
különböző érzelmeket, mint a boldogságot, az irigységet, a dühöt
vagy a féltékenységet.

Disney: 5 perces Jóéjtmesék
A könyvben található tizenegy történetben jól ismert és új Disneyhősökkel is találkozhattok. Az összes mese öt perc alatt elolvasható,
így kiválóak akár lefekvés előtt.

Disney: 5 perces történetek hősies lányokról
Vágjatok bele egy új kalandba kedvenc Disney- és Pixarszereplőitekkel! Öt perc alatt elolvashatjátok a történeteket – akár
elalvás előtt, akár egy közös meséléshez, amikor csak szeretnétek!

Disney: 5 perces Verdák-történetek-12 száguldó mese Villám
McQuennel
Éljétek át a mesés pillanatokat Villámmal, Matukával, Cruzzal és
barátaikkal! Olvassátok el mindhárom film történetét, és a haverdák
legújabb kalandjait, amelyek turbósebességbe kapcsolják a
fantáziátokat! Felkészültetek? Vigyázz, kész, rajt!

Inaraja, Javier: Az unikornis és a narvál
Nyissátok fel a könyv borítóját, lapozgassatok benne: máris
megelevenedik előtted egy csodálatos mesevilág!

Marék Veronika: Boribon vendégei
Kopp-kopp, ki kopog? Ki lehet az? Vajon kié ez az orrocska? Kié ez
a farkinca? Ők mind Boribonhoz jönnek vendégségbe!

Neradova, Maria: Egyszer volt, hol nem volt…
10 klasszikus mesét olvashattok ebben a kötetben, többek között
A három kismalacot, Hamupipőkét és a Csizmás Kandúrt.

Pellai, Alberto: Én vagyok a király!
Ez az új sorozat segít, hogy megfelelően támogathassuk
gyermekünket a kisgyermekkor kihívásokkal teli időszakában.
Megszelídíteni a kisoroszlánt, mely ott lapul minden gyerekben,
nem egyszerű feladat. Mindenekelőtt türelemre, megértésre és
sok-sok szeretetre van hozzá szükség.

Pellai, Alberto: Pfuj, nem kérem!
Minden készen áll az ebédhez: terített asztal és sok-sok finomság.
De mi van akkor, ha a kicsi hallani sem akar az egészről?

Pellai, Alberto: Utálom a szabályokat!
Anyu és apu kéréseinek eleget tenni… ez bizony nehéz feladat egy
élénk, játékos kedvű kisgyerek számára. De türelemmel,
határozottsággal és egy cseppnyi játékossággal ezt a célt is
elérhetjük!

Scheffler, Axel: Pipp és Polli – A barátságos csiga
Polli olyan hangosan játszik, hogy Pipp kis csigája ijedten bújik a
házába. Pipp nagyon dühös lesz…

Sbulerin, Glenda: Óriások és ogrék
Hét mese hatalmas lényekről: ismerjétek meg az óriások
varázslatos világát! Élvezzétek kalandjaikat és
megpróbáltatásaikat! Kiterjesztett valósággal.

Thomas a gőzmozdony: Sodor lakóinak nagy könyve
A könyvben izgalmas leírásokat találtok Thomasról, valamint a
többi gőzösről, dízelmozdonyról, vasúti kocsiról, buszokról, akikkel
a korábbi részekben megismerkedhettetek.

Weller, Ursula: Keress, találj, mesélj! – Állatos nagy böngésző
Milyen állatok élnek körülöttünk a réten, vízparton, erdőben,
hegyekben, sivatagban és más távoli tájakon? A könyvet
böngészve felfedezhetitek!

Wren, Jenny: Hópehely hercegnő és az unikornis
Hópehely hercegnő nagyon magányos, barátokra vágyik. És néha
az álmok valóra válnak! Tartsatok Ti is vele ebben a csodálatos
kalandban, fedezzétel fel a hógömb csodálatos világát.

