ČÍTAME
SPOLU
Špeciálna ponuka pre materské školy
35 - 50% zľava z bežných – maloobchodných cien.
Ako objednať:
• Objednávkový formulár nájdete aj na www.kmc.sk.
• Objednávky môžete poslať e-mailom na rozpravkovaskolka@albatrosmedia.sk.
• Expedujeme ihneď! Dodanie kuriérskou spoločnosťou.
• Platba je formou faktúry so 14-dňovou splatnosťou.
• Poštovné je ZADARMO pri objednávke nad 15 €, inak 1,80 €.
• Zľava 35 - 50% platí do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob.

Od 4 rokov
145 x 205 mm,
pevná, 64 str.,
6,99 €

3,50 €

Od 5rokov
165 x 240 mm,
pevná, 64 str.,
6,99 €

Od 5 rokov
210 x 290 mm,
pevná, 256 str.,
9,99 €

4,60 €

6,50 €

Písmenkové riekanky

Netreba sa školy báť

Autor: Jana Pavlíková

Autor: Lenka Vymazalová

Precvičte si abecedu riekankami!

Kniha pre všetkých rodičov a deti, ktoré sa chystajú do školy.

Budem prváčik! – Príprava na
zápis do školy
Neboj sa školy, učenie je zábava!

Kniha, ktorá deťom hravým spôsobom
predstaví celú abecedu od A do Ž!
Písmenká sa v nej zabávali a poskladali
zábavné písmenkové riekanky.

Zážitky a dobrodružstvá malého predškoláka rozptýlia obavy vašich detí,
ktoré sa chystajú do školy, a na prvý
školský deň sa budú určite tešiť.

Máte doma budúceho prváčika? Viete,
čo má vaše dieťa vedieť a poznať? Pomôžte mu s prípravou! Zábavné úlohy
sú zostavené podľa požiadaviek pri zápise a v prvom ročníku základnej školy.

Kontakt: Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava; e-mail: rozpravkovaskolka@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764

Od 4 rokov
250 x 250 mm,
pevná, 40 str.,
9,99 €

Od 3 rokov
200 x 200 mm,
brož., 56 str.,
5,99 €

Od 5 rokov
200 x 200 mm,
brož. , 56 str.,
5,99 €

5,00 €

3,90 €

3,90 €

Mravenisko

Tvoríme: Kresli rukami

Tvoríme: Kúzla so škatuľami

Autor: Jitka Petřeková

Autor: Maité Balart

Autor: Maité Balart

Poodhaľte tajomstvo mravcov a zistite, ako
to chodí v mravenisku.

Staň sa umelcom a nauč sa nakresliť svoje
obľúbené zvieratká – len pomocou vlastných rúk.

Zabav sa pri vytváraní viac ako 30 zvierat,
hračiek a predmetov zo škatúľ od mliečnych
nápojov či ovocných štiav!

Nauč sa nakresliť až dvadsať veselých zvieratiek – jediné, čo na to potrebuješ, sú tvoje
ruky! Stačí len niekoľko krokov a zvieratko
je na svete.

Táto kniha obsahuje návody krok za krokom
pre každý výtvor. Stačí pár strihov nožnicami, trochu lepidla a vytvoríš si tučniaka,
masku alebo loď...

Pozorovali ste niekedy hemženie tisícov
mravcov? Táto kniha obsahuje priestorový
model mraveniska, vďaka ktorému sa čitatelia oboznámia s každou jeho časťou.

Od 6 rokov
230 x 260 mm,
pevná, 42 str.
11,99 €

7,80 €

Od 5 rokov
207 x 290 mm,
brož., 256 str.,
6,99 €

Od 6 rokov
160 x 195 mm,
pevná, 40 str.,
7,99 €

4,60 €

5,20 €

Tešíme sa do školy – hádanky,
hry, úlohy, doplňovačky

Ako sa čo robí
Autor: Oldřich Růžička
Názorné ilustrované postupy na šiestich
veľkoformátových rozkladacích mapách.
Kniha pre najmladších čitateľov, ktorá im
jednoducho, zrozumiteľne predstaví postup
výroby vecí ako je stolička, kniha, lyžica,
sklo, chlieb a tričko.

Všetko pre nášho predškoláka!
Napočítaj do desať...nauč sa prvé písmenká...nakresli alebo obtiahni obrázok...
dokonči alebo vyfarbi správnou farbou...
Pusť sa do toho!

Od 4 rokov
210 x 297 mm,
brož., 64 str.,
6,99 €

5,60 €

Nika a Leo sa učia abecedu
Autor: Paulína Feriancová
Praktická pomôčka pre malých školákov
a ich rodičov či učiteľov. Ľahké
a praktické veršovanky, aby sa deti
naučili vyslovovať písmenká.
Hravé písmenkové pexeso vo vnútri!

Pre dospelých

Od 3 rokov
210 x 297 mm,
brož., 72 str.,
9,99 €

170 x 243 mm,
brož., 256 str.,
9,99 €

4,60 €

7,20 €

Hry s rečou

Školská zrelosť

Vývinové poruchy učenia

Autor: Mária Horecká

Autor: Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

Autor: kolektív autorov

V knihe nájdete stručné vysvetlenie pre dospelých, ako u detí postupovať pri nácviku
problematických hlások.

Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do
školy.

Dyslexia, dysgraﬁa, dysortograﬁa.

Cieľom publikácie je pomôcť učiteľom,
V knihe nájdete základné informácie o tom,
rodičom aj starším žiakom pochopiť, v čom
Kniha je výbornou pomôckou pre deti od 4
čo by malo dieťa vedieť a zvládnuť medzi
spočívajú ťažkosti označované ako vývinodo 7 rokov, ktoré sa učia správne vyslovovať
piatym a šiestym rokom života. Kniha je
vé poruchy učenia a ako sa dajú ťažkosti
slová, v ktorých pri rozprávaní robia najviac
určená pre rodičov i učiteľky v materských
účinne minimalizovať.
chýb.
školách.
Kontakt: Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava; e-mail: rozpravkovaskolka@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764

