ČÍTAJTE S NAMI!
Špeciálna ponuka pre školy a školské knižnice
35 – 50 % zľava z bežných – maloobchodných cien.
Ako objednať:
• Objednávkový formulár nájdete aj na www.kmc.sk.
• Objednávky môžete poslať e-mailom na kmc@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 platí do 30. 10. 2021 alebo do vypredania zásob.

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

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

3,50 €

4,50 €

Od 4 rokov
165 x 225 mm,
pevná, 56 str.,
7,99 €

5,20 €

Písmenkové riekanky

Ročné obdobia

Hojdali sa ježibaby

Autor: Jana Pavlíková

Autor: Jana Pavlíková

Autor: Jozef Moravčík Jakubovec

Kniha, ktorá deťom hravým spôsobom
predstaví celú abecedu od A do Ž!

Veselé básničky o jari, lete, jeseni
a zime

Zábavné veršovačky do každej knižnice.

Písmenká sa v nej zabávali a poskladali
zábavné písmenkové riekanky. Tie
deťom prezradia, prečo napríklad chodí
zebra stále v pyžame, prečo cvrček
v zime nemôže ﬁdlikať na husličkách
a o čom sníva malý slimáčik.

Deti, viete o tom, že táto knižočka nie
je celkom obyčajná? Či veríte alebo nie,
ukryli sa do nej štyri čarovné sestry.
Volajú sa Jar, Leto, Jeseň a Zima.

Hojdali sa ježibaby, žaby zas tancovali
a všetkým v básničkách dobre bolo.
Aj sliepke v klobúku, zvedavej žirafe či
ucapkanému capkovi… každému je do
popuku.
Hravé, vtipné básničky o zvieratkách,
ježibabách či škôlkarke Vierke zabavia
dozaista deti, ale i celú rodinu.

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

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

Od 7 rokov
160 x 195 mm,
pevná, 64 str.,
7,99 €

Od 8 rokov
160 x 195 mm,
pevná, 96 str.,
8,99 €

3,90 €

3,90 €

4,40 €

pre 1. ročník

pre 2. ročník

pre 3. ročník

Nika a Leo sa učia abecedu

Ako sa z Niky a Lea nestali
záškoláci

S Nikou a Leom nikdy nie je
nuda

Autor: Paulína Feriancová

Autor: Paulína Feriancová

Autor: Paulína Feriancová

Praktická pomôcka pre malých školákov
a ich rodičov či učiteľov. Ľahké a prektické
veršovačky, aby sa deti naučili vyslovovať
písmenká.

V knižke nájdete jednorudhé texty, vďaka
ktorým si deti nielen precvičia čítanie, alej
aj lepšie spoznali samohlásky i spoluhlásky.
Autorka vychádza z vlastných skúseností
a z rád učiteľov.

Tretiaci Nika a Leo ponúkali veselé príbehy,
vďaka ktorým si deti precvičia čítanie, alej
aj lepšie spoznajú, v ktorých slovách sa píše
y/í.

Hravé písmenkové pexeso vo vnútri!

Vo vnútri kartová hra ČIERNY PETER!
Zábavná vystrihovačka vo vnútri!

Od 9rokov
160 x 195 mm,
pevná, 112 str.,
8,99 €

4,40 €

Od 7 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 96 str.,
9,99 €

Od 7 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 96 str.,
9,49 €

6,50 €

6,20 €

pre 4. ročník

Nika, Leo a zázračné pierko

Stratený zajko na Islande

Jakub a čarovná kolobežka

Autor: Paulína Feriancová

Autor: Diana Mašlejová

Autor: Zuzana Csontosová

Nika a Leo objavia na povale v starej truhlici
pierko. Vďaka nemu sa dostanú všade,
dokonca aj do sveta Minecraftu!

Obľúbený zajko sa síce sám stratí, no zato
nájde skvelú kamošku!

Jakub má naozaj šťastie! Veď ktorý chlapec
sa môže v noci tajne vykradnúť z domu,
vybrať sa na druhý koniec sveta a ráno opäť
s úsmevom raňajkovať doma v Bratislave?

V balíčku na islandskej pošte znenazdajky
spozná zajačiu kamošku Klárku. Srdiečko
mu ihneď poskočí, naberá odvahu a snaží sa
ich oboch zachrániť.

Vo vnútri skvelá slovná hra!

Od 8 rokov
150 x 190 mm,
pevná, 96 str.,
9,99 €

6,50 €

Všetko sa však zmení, keď nájde pri smetiakoch pohodenú starú červenú kolobežku.

Od 8 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 104 str.,
9,99 €

Od 12 rokov
130 x 180 mm,
pevná, 112 str.,
10,49 €

5,00 €

6,80 €

Akos Avoláš

Natálkine dobrodružstvá

Experiment so Soﬁou

Autor: Marka Staviarska

Autor: Stanislav Repaský

Autor: Zuzana Štelbaská

Láskavá, vtipná a dobrodružná knižka od
slovenských autoriek.

Natálka pochádza z normálnej rodiny,
má normálneho otca, normálnu mamu
a normálneho, len trochu rozmaznaného
bračeka.

Soﬁa už nie je dieťa, ale nepatrí ani do sveta
dospelých.

Malý citrónový dinosaurík si pamätá len to,
ako mu mama vraví: Do tej jaskyne nesmieš
nikdy vkročiť!

No napriek tomu je iná. Vidá viac ako
ostatní. Vidí svet plný zázrakov.

O všetkom veľa premýšľa, no máločo aj
povie. Väčšinu vecí si necháva pre seba.
Iba s jediným tvorom dokáže prekecať celé
hodiny…

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

