Knihy
pro děti
NOVÉ ŘADY KNÍŽEK SMĚŘUJÍ ZA POZNÁNÍM
PŘÍRODY, TECHNIKY A HISTORIE, ALE I DO
HLOUBI DUŠE NAŠICH DĚTÍ A JEJICH PROBLÉMŮ.

SVĚT KOLEM NÁS
DUŠEVNÍ POHODA
DOBRODRUŽSTVÍ

LINGEA DĚTEM



Nové knihy pro děti

Pro zvídavé
děti

Značku Lingea si asi spojujete spíše se světem jazyků a cestování. Za 25 let jsme pro vás připravili

Učme děti poznávat svět kolem nás. Zažehněme v nich touhu po poznání, aby
objevovaly pestrost a vzájemnou provázanost života na naší planetě. Získají
nejen úžasné vědomosti, ale začnou zažívat dobrodružství poznání, které nikdy
nekončí. Moderní design, poutavé texty, inspirativní témata a úžasné
fotografie a kresby zaujmou každé dítě a nadchnou i rodiče.

a vydali na 200 jazykových příruček pro více než 50 jazyků, v posledních letech pak 200 průvodců
po 120 destinacích. Tímto ale naše mise nekončí, skvělé knížky chceme nyní nabízet i dětem
a jejich rodičům i prarodičům, kterým na zdravém rozvoji jejich ratolestí opravdu záleží.
Věříme, že moderně pojaté a perfektně zpracované knihy mohou úspěšně čelit internetu
a aplikacím, s nimiž děti v mobilech a na tabletech marní množství času a které vedou
k roztěkanosti a ztrátě soustředění.
Zvláštní pozornost věnujeme duševnímu zdraví dětí. Zrychlující se svět, přemíra digitalizace
a v posledních dvou letech navíc omezení způsobená epidemií covidu-19 si na dětech vybírají
krutou daň. Pomozme jim lépe zvládat stres, získat zpět ztracenou sebedůvěru, lépe rozumět
emocím spolužáků, kamarádů i dospělých. Pestrý výběr knih zaměřených na různá témata dává
šanci najít tu nejlepší právě pro vaše dítě.
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UČME DĚTI LÁSCE KE KNIHÁM A NABÍDNĚME JIM TY NEJLEPŠÍ.
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Velké cesty za poznáním



Objevuj a poznávej
Skvělá řada knih pro mladé
paleontology, geology
či astronomy. Nejnovější
poznatky a kvalitní
fotografie jsou skvělou
inspirací pro děti i dospělé.
195 × 255 mm, 96 stran

KOLOBĚH VODY

KOLOBĚH ŽIVOTA

JÍDLO

DINOSAUŘI
A PREHISTORICKÝ ŽIVOT

HORNINY
A MINERÁLY

HVĚZDY
A PLANETY

Ponořte se do životního cyklu vody

Objevte, jak roste strom, kudy migrují

Zajímá vás, odkud se bere čokoláda,

ve vzduchu, v mořích i na pevnině,

zebry, jak se vyvíjejí motýli, proč

čaj, med, sůl, káva, rýže a další součásti

Vydejte se na cestu časem

Naučte se s dětmi pozná-

Objevte s dětmi záhadné

vat horniny, minerály, drahé

planety a vzdálené galaxie.

poznejte ničivou i tvůrčí sílu tohoto

vzniká tornádo nebo vybuchne sopka.

našeho jídelníčku? Vydejte se na

a poznejte ohromující zvířata,

živlu. Seznamte se s mořskými sopkami,

Sledujte, jak rostou korálové útesy, čím

poutavou cestu kolem světa, poznejte

která žila na Zemi dávno

kameny a fosilie. Zjistěte, jak

Poznejte hlavní souhvězdí,

horkými prameny, významnými zástupci

se mění počasí a jak skončí hvězdy.

různé druhy čajů, medů či čokolád

před námi. Zažijte evoluci od

vypadají a k čemu se používa-

mlhoviny a typy hvězd.

vodní říše i s tím, proč je pro nás voda

Poznejte nový životní cyklus pokaždé,

a prozkoumejte cestu těchto produktů

prvních buněk až po strašlivé

jí, nebo si vytvořte svoji vlast-

Seznamte se s prvními

dinosaury, fascinující rostliny

ní sbírku. Staňte se odborní-

astronauty, raketami, vozítky

a první savce.

ky na horniny a minerály!

a teleskopy.

tak důležitá.

když otočíte stránku.

z polí a lesů až na váš stůl.

229 × 280 mm, 144 stran

229 × 280 mm, 144 stran

240 × 300 mm, 72 stran
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Na první pohled nové encyklopedie pro děti, na druhý pohled fascinující a zábavné knihy plné



IDEÁLNÍ
MATERIÁL PRO
PROJEKTOVÉ
HODINY VE
ŠKOLÁCH

Objevuj!

posledních objevů, nečekaných souvislostí a zajímavých postřehů. Všechna fakta jsou prezentována
srozumitelně a přehledně, díky krásným fotografiím a kresbám děti nemají problém si nové
informace zapamatovat.
180 × 225 mm, 64 stran

VELKÉ KOČKY

LIDSKÉ TĚLO

VIKINGOVÉ

HRADY

KÓDOVÁNÍ

TECHNIKA

VESMÍRNÉ OBJEVY

KLIMATICKÁ ZMĚNA

Proč jsou lvi, tygři i jaguáři

Kosti, mozek, svaly, srdce,

Kdo byli vikingové, kde žili,

Knížka plná zajímavostí

Skvělá knížka pro všechny

Jak fungují tryskové motory,

Objevujte s dětmi svět hvězd

Knížka plná faktů a zajíma-

skvělí lovci, proč je gepard

dýchání, krev, imunita,

na jaké výpravy se vydávali?

o hradech i jejich

budoucí ajťáky. Dozví se, jak

jak se vyrábí elektřina,

a planet a vydejte se na

vostí o vývoji klimatu. Jak se

nejrychlejší a kdo je vynikající

hojení, trávení, přísun

Dozvíte se překvapivá fakta

obyvatelích. Dočtete se, jak

fungují tajné kódy, programy,

k čemu se používají

velkou průzkumnou cestu

měnilo v minulosti, proč jsou

plavec? Zjistíte také, kde

energie, geny, smysly,

ze života dětí i dospělých,

se hrady stavěly, jaké zbraně

mobilní aplikace i počítačové

nanotechnologie, jak se staví

do vesmíru. Která zvířata

dnes změny rychlejší a jaké

kočky žijí, jak si hrají, jak

emoce, bakterie a další

zjistíte, jak se oblékali,

se používaly, jak se šlechta

viry, seznámí se s překotným

mosty nebo mrakodrapy? To

byla vyslána do kosmu, kdo

nebezpečí nám hrozí, jak

značkují svoje teritorium

kapitoly vás seznámí se

jaká chovali zvířata, jak

a poddaní oblékali, co jedli,

rozvojem počítačů, vznikem

a mnoho dalšího se dozvíte

byli první astronauti, jak se

můžeme přispět ke snížení

nebo které mýty a báje

všemi aspekty lidského těla

obchodovali a jak se bavili ve

jak se bavili i jak spolu rytíři

internetu i legendárními

v knížce určené všem malým

žije na vesmírné lodi a jak

emisí a jaké technologie nám

o nich pojednávají.

a jeho fungování.

volném čase.

soupeřili na turnajích.

počítačovými hrami.

technikům.

proběhlo přistání na Měsíci?

mohou pomoci.
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Objevitelé přírody
Prakticky zaměřené knížky pro mladé objevitele
přírody a jejich rodiče.
150 × 195 mm, 64 stran

Pro citlivé
děti

PRO NAŠE
ŠŤASTNÉ
A SEBEJISTÉ
DĚTI

Dnešní doba na nás klade zvýšené nároky a stres se nevyhýbá ani dětem.
Internet a sociální sítě změnily způsob komunikace dětí i dospělých, jinak
trávíme volný čas. Jak se s tím vším vypořádat a zůstat v pohodě? Jak si najít
kamarády a získat zdravou sebedůvěru?

LESY
í větu se zbylými
o! Já vymyslím dalš
„To je geniální, Šipk
, cho, ob.
slabikami: sta, smě
je vlastní věta se ti
něco vymyslet. Tvo
„Parťáku, zkus taky
vat.“
ebo
potř
eš
líp vybaví, až to bud

poznávejte různé druhy rostlin, stromů i hub. Kde
najdete neobvyklé lesy či jaké mýty o lesích si lidé

Ke s p á n ku m ě
b u d o u u kl á d a t r o d i č e .

vyprávěli?

30

POČASÍ

bé,
š Standu z páté
ikl Koumes. „Zná
dí
„Už to mám!“ vykř
košili? Standa cho
u
vno
bare
erně
příš
co pořád nosí tu
stavovat v kostýmu
před
ho
si
u
bud
A
směšně oblečený.
mi na botách. To nenosem a bambule
šaška, s červeným
dole!
nakresli do bubliny
ho
em
hon
,
áku
zapomenu. Parť

Pozorujte oblaka, dešťové kapky, sněhové vločky,
duhu i blesky. Zjistěte, jak se tvoří vítr, mlha, led či
tornáda a jak se dnes předpovídá počasí.

Sn ad ně ji se pu
st íš do
ho vo ru s os ta
tn ím i
lid mi .

Bu de š um ět lép
e
na slo uc ha t.

Bu de š si
mn oh em víc
už íva t to , co
dě láš .

Po mů že ti
zp om ali t
a dě lat mé ně
ch yb .

– Kde je Kája? Myslím, že NÁS

Zle pš uje sc ho
pn os t
so us tře dě ní,
ta kž e se ti
bu de lép e uč it.

Pá ni !

Vyz kou šej si
jed nod uch á cvi
čen í
poz orn ost i pop
san á na nás led
ují cíc h
str ánk ách spo
leč ně s rod iči
.

69

POTŘEB

– Musíme vyrazit na pomoc!

Je zá ba vn é pě
st ov at
bd ělo u po zo rno
st sp ole čn ě
s ro dič i. Je to
do ve dn os t,
kt erá se ti bu
de ho dit po
ce lý živ ot .

Určíme si dny, kdy
můžu spát s mámou a tátou.

|8

Bu de š
po ciť ov at
mé ně ob av .

44

Vyrazte do lesa, seznamujte se s jeho obyvateli,
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Rosteme s příběhem

Neuropříběhy

Emocipedie

Edice nabízí minipříběhy pro děti ve věku 2–6 let a jejich rodiče.

Edice je určena dětem ve věku 4–8 let a jejich

Edice pro děti ve věku 2–6 let seznamuje se základními

Každý text přispívá k lepšímu pochopení, co se v dané vývojové

rodičům. Jejím záměrem je nabídnout pomoc

emocemi, které dítě vnímá od malička a jejichž projevy

etapě odehrává, a přináší tipy, jak dítěti pomoci. Hlavním cílem

při odhalení a zvládání různých neurologických

v sobě musí „zpracovávat“. Knížky jsou malými průvodci na

edice je podpořit citlivý přístup k dětem. I proto je důležité, aby

poruch ve vývoji chlapců a dívek.

cestě do světa lidských pocitů.

215 × 215 mm, 44 stran

205 × 205 mm, 36 stran

si rodiče tuto knížku četli a prohlíželi společně s dítětem. Autory
příběhů jsou uznávaní odborníci v oboru dětské psychologie.
215 × 215 mm, 44 stran
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KÁJA NECHCE SPÁT

KÁJA SE VZTEKÁ

JAK TO VIDÍ TOMÁŠ

POCIŤÁČCI

Proč nechce dítě spát? Bojí

Záchvaty vzteku jsou

ADHD patří mezi nejčastější

Pociťáčci jsou zvláštní tvo-

se něčeho? Dokáže nakonec

přirozenou součástí vývoje

neurovývojové poruchy v dět-

rové: napůl zvířata a napůl

klidně usnout, aby mohli

a znamenají výzvu pro dítě

ství a v období dospívání. Jak

rostliny a každý představuje

spát i rodiče? Přečtěte si

i pro dospělé. Usnadněte

k dětem s touto poruchou

jednu z hlavních emocí:

příběh, sdílejte s dítětem

dítěti první krůčky na cestě

přistupovat, aby mohly nor-

radost, hněv, smutek, strach

jeho myšlenky a podpořte ho

ke zdravému sebevědomí

málně fungovat a užívat si ži-

a lásku. Krásně ilustrovaná

v plnění úkolů.

a asertivnímu chování.

vota? To se dozvíte v příběhu

knížka se srozumitelnými

chlapce Mikiho a výchovného

texty zkoumá, jak pocity na

poradce Tomáše.

dítě působí a jak je prožívá.
11 |
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Šťastné a pohodové dítě

Aktivity pro duševní pohodu

Knihy jsou určeny pro děti

Prakticky zaměřené knížky jsou

ve věku 7–11 let a jejich

plné zábavných aktivit, které

rodiče. V tomto období děti

dětem pomohou dosáhnout

začínají vnímat své postave-

vnitřní spokojenosti anebo

ní v kolektivu i schopnost se

zahnat strach a obavy. Díky

v něm prosadit. Mohou se

tomu pak vstoupí do života

také poprvé setkat se sociál-

sebevědomější a emocionálně

ními médii a zažívat tlak ze

silné. Knihy jsou určeny dětem

strany vrstevníků. Proto se
občas potýkají s potížemi,
které mohou ovlivnit pocit
sebeúcty. Pomozte dětem
pomocí různých otázek
a úkolů překonat vzniklé
problémy.
158 × 205 mm, 144 stran
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JSI JEDNIČKA

BUĎ SÁM SEBOU

NAJDI V SOBĚ
ODVAHU

HOĎ OBAVY
ZA HLAVU

Podpořte své děti,

Ztráta pozitivního

aby lépe chápaly

vztahu k vlastnímu já

Pomozte dětem

Knihu jistě ocení

samy sebe a doká-

může vést k pocitům

překonat ostych, aby

děti, které trápí

zaly překonávat těž-

skleslosti, osamělos-

se nebály zapojit do

kosti. Kniha pomůže

ti a mnohdy i k de-

dětem pochopit

ve věku 7–11 let, pro rodiče
a pečovatele jsou k dispozici
KNÍŽKA PRO RADOST

KNÍŽKA PROTI STAROSTEM

Srozumitelné texty a cvičení v knize

Obavy jsou normální a zdravé, ale

obavy z neznámého,

podporují uvědomování si sebe sama,

neměly by nás zcela ovládnout –

hovoru, přihlásit se

zažívají pocity úz-

porozumění emocím a rozvoj zdravého

o tom je tato knížka. Cílem je

presím. Kniha pomů-

v hodině, potlačit

kosti či strachu, cítí

sebevědomí a sebeúcty. Hravou formou

poskytnout dětem nástroje,

a ocenit vlastní jedi-

že dětem objevit své

svoji nesmělost či

nejistotu v novém

dětem ukážou, jak si vybudovat pozitivní

s jejichž pomocí budou běžnou

nečnost a rozpoznat

silné stránky a cítit

nervozitu a vyslovit

prostředí nebo neo-

pohled na život, jak zjistit, co je činí

úroveň obav samy zvládat, a naučit

opravdové přátelství.

se sebejistě.

svůj názor.

čekávané situaci.

výjimečnými a jak se sebevědomě postavit

je, že si mají říct o pomoc, pokud je

obtížím, které s sebou život přináší.

toho na ně příliš.

doplňující texty.
167 × 235 mm, 128 stran
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Mozkohraní
Edice určená dětem ve věku 7–11 let přináší nejen zábavné čtení, ale také mnoho kvízů a hádanek. Každá kniha je zaměřena

Komiksy milují děti i dospělí. Jednou ze zemí komiksu zaslíbené je Francie, kde si
díky obrovské popularitě a zájmu čtenářů mohou dovolit skutečně propracované grafické
zpracování. Příběhy vás doslova pohltí svou vizuální stránkou, detailním vykreslením krajiny,
ať už skutečné, či mytické, i dokonalým střídáním barev navozujících potřebnou atmosféru.

na určitou dovednost a pomáhá dětem naplno rozvinout jejich potenciál. Hlavními hrdiny příběhů jsou děti Šipka a Koumes,
do děje je vtahován i sám čtenář. Knihy jsou plné výzev a úkolů, které je nutné vyřešit, aby hrdinové úspěšně splnili svou misi.
Prostřednictvím interaktivního příběhu tak knihy poskytují ideální trénink mnoha různých dovedností.

Historické příběhy jsou díky spolupráci s odborníky popsány přesně, poslouží tedy i jako
hodnotný doplněk pří výuce historie. Dnešní děti nechtějí číst obsáhlé texty, upřednostňují
fotografie a videa, komiksové zpracování je tedy jedna z možností, jak si historické příběhy
a jejich protagonisty snadno zapamatovat.

130 × 200 mm, 144 stran

MISE DETEKTIVOVÉ

MISE PRAVĚK

Ve škole se stalo něco

Šipka a Koumes se

zvláštního. Pomozte

dostali do pravěku

Šipce a Koumesovi

a potřebují pomoc, aby

s pátráním a splněním

si zapamatovali všechny

tajné mise. Kniha

důležité věci a mohli se

představuje praktickou

vrátit domů. Procvičte

KOMIKSY
MILUJE
KAŽDÝ

Orléans, o 3
měsíc

e později (7.

věci,
Vykonal velké
to je pravda, ale
pro mě není jeho
legenda víc než
pohádka pro děti,
včera jako dnes.

věkem
Vidím, že ses s
na
nezměnil. Co záleží
zde bavíme
tváři, když se
o legendě?

Bůh oddělil zemi
…a třetího dne
trávu, byliny
od moře a stvořil
o dne bůh
a stromy... čtvrtéh
a měsíc...
stvořil slunce

stvořil
…pátého dne Bůh
zvířata ve vodě…

Tělo, tvář…
osti.
to patří ke smrteln
nesmrAlexandr se stal
telným už za svého
života.

ŘEKA GUADA
LQUIVIR,
8. ZÁŘÍ 1522

května 1429)

Vzpomínáš, co
se stalo, když
jsme přijeli do
Memfidy?

co by
Učinil Přesně to,
udělal faraon.

TAMHLE!
KONEČNĚ...

SEVILLA!

pomůcku pro trénink

si paměť a získejte

pozornosti.

medaili.

obětova l bohu
Apisovi!

bůh ve své
…šestého dne
muže
dobrotivosti stvořil si doo dne
a ženu a sedméh
odpočinek.
přál zasloužený
bohu
Přinesen ím oběti
m egyptApisovi zachová
skou tradici.

že přichávšichni musí vědět,
abych egyptzím jako přítel,
il.
ský lid osvobod

Cožpak to není
obvyklé?

stvoPamatujte, že naším
šanci,
řením nám bůh dal
í lidé
abychom jako pokornsvěta
konec
šli až na samý
dílo.
a obdivovali jeho
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jednat
když totiž budeš
tě za
jako faraon, budou t.
faraona považova

JE ZÁZRAK,
ŽE SE
NEPOTOPÍ!

SOTVA SE
DRŽÍ NAD
VODOU!

ODKUD TAKOV
Ý
VRAK PŘÍPLUL?

NEPODOBÁ SE
ŽÁDNÉMU Z KORÁBŮ, KTERÉ
LETOS VYPRAVBYLY
ENY.

jako
Nechtěl být vnímán
právě
dobyvatel, i když
tím byl.
ale
Vítězil mečem,
Přesto si získal
ých
uznání poroben
národů.

y podMohl si Egypťan
raději
robit silou, ale
jejich
se rozhodl ctít
tradice.

To vše bylo
součástí jeho
plánu.

at
Ty neumíš rozpozn
mystifikaci. Určitě
proto, že jsi tomu
věřil už tehdy.
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Unikátní řada grafických
novel vás seznámí nejen
s legendárními mořeplavci,

CHRISTIAN

CLOT

Historické osobnosti

KDYŽ
CESTA JE
CÍL

Už vidím Siwu!

Tato řada provází životem významných historických osobností

Magalhaes

FABIO

THOMAS

CHRISTIAN

BONO

VERGUET

CLOT

1. NA PALUBĚ LODI BEAGLE

AŽ

ale i vědci a méně známými
cestovateli, kteří prožili

BASTIEN

ORENGE

a seznamuje s jejich přínosem. Každý komiks je výsledkem úzké
spolupráce historika a kreslíře s cílem podat co nepřesnější převyprávění

N A K R A J S V Ě TA

skutečných událostí. Na konci každého svazku je osmistránková příloha,

a významně posunuli

215 × 300 mm, 56 stran

Jako první vycházejí:

215 × 300 mm, 56 stran
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A

O

R

A

MAGALHÃES

VÁM TO MOHU ŘÍCT. SÁM ZAČÍNÁM POCHYBOVAT O TOMTO
Na chvíli se v téhle Johanka z Arku
BLÁZNIVÉM SNU, KTERÝ BY MĚ
Alexandr
krásné
MOHL DOVÉST AŽ DO PEKLA. DO Veliký oáze zastavíme.
Odpočiňte si.
PEKLA PLNÉHO LEDU A UTRPENÍ.
ALE JÁ SE NEVZDÁM. NIKDY...
GOY | BLENGINO | PALMA | ISMARD

R

L

O

E X
P

L

hranice našeho poznání.

NAKONEC SE POČASÍ UKLIDNILO. ALE
Každý komiksový
příběh
STÁLE JSME
NESPATŘILI ŽÁDNOU ZÁTOKU, osmi
ŽÁDNOU
ÚŽINU, KTEROU BY SE DALO
je doplněn
stranami
PROPLOUT. EXISTUJE VŮBEC? DNES
věnovanými hlavní postavě
JE TO PRÁVĚ ROK, CO JSME OPUSTILI
příběhuŠPANĚLSKO.
a vylíčenýmMEZI MUŽI ŘÁDÍ NEMOCI A
DARWIN
SUŽUJE NÁS ZIMA.
událostem.

POZNEJTE
VELIKÁNY
DĚJIN

která vás seznámí s dalšími podrobnostmi a historickými souvislostmi.

AŽ NA KRAJ SVĚTA

úžasná dobrodružství

E X
P
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PRO DOBRODRUŽNÉ DĚTI

ALEXANDR VELIKÝ

JOHANKA Z ARKU

Nechte si vyprávět úžasný

Jak se z prosté dívky

příběh o dobytí starověké

stala patronka
Francie?
šel s vámi,
můj

Persie makedonskou armádou.

králi?
Sledujte příběh
Johanky

LE GRIS | NOÉ | GAUDEFERRAGU

GOY | BLENGINO | PALMA | ISMARD

Přejete si, abych

Charlese Darwina odjakživa přitahovaly exotické

Vydejte se na první cestu kolem světa,

Prožijte bitvu u Gaugamel

od dětství v zemi zmítané

dálky a příroda. Nezadržitelná touha po poznání

kterou z pěti lodí dokončila jediná. Spolu

a cestu až k branám Indie,

válkou přes velká vítězství

ho dovedla až k břehům Latinské Ameriky. Bez

s hrdiny této výpravy prožijte hledání cesty

zažijte mráz Hindúkuše

u Orléansu, Jargeau

objevů, které v těchto končinách učinil, by možná

přes Ohňovou zemi, nekonečné dálky nově

i spalující žár pouště, opojný

a Patay, její zajetí, soudní

nikdy nezformuloval svoji slavnou teorii. Vypravte

objeveného oceánu, střety s domorodci,

pocit velkých vítězství

proces, smrt na hranici

se s ním za zázraky přírody až na konec světa.

smrt velitele a návrat do Sevilly.

i okamžiky strádání.

a následné očištění.

Díky, můj
králi.
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Mytologie
LUC FERRY

v originálním vizuálním zpracování.
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Chcete pro svoje děti

My t o l o g i e

Podsvětí

originální, zábavný

Zadržte,
synové Boreovi!

V Hádově říši

a smysluplný dárek?

Tyto legendy fascinují čtenáře

S Happy Hoppy skvěle

už po celá staletí a podněcují

využijete společně strávený

Jsou nezbytné pro zachování
božského řádu světa. Nechte
je jít a slibuji vám, že se
jich Fineus už nebude
muset obávat!

jejich fantazii. Graficky dokonalé

čas, kdy si budete hrát

Iris…

Dobře, rozumíme…
Co žádáš,
poselkyně
bohů?

komiksové pojetí čtenáře pohltí,

a zároveň se vždy naučíte

Krev z beránka vezmi s
sebou.
Ať se tato stvoření vrátí do
hlubin, odkud přišla, a necháme je naživu!

přitom ponechává dostatek

V Hádově říši přebývají ještě další tři
bytosti chaosu, mnohem
strašlivější než harpyje.

něco nového. Vaše děti

Harpyje jsou
Diovy služebnice!

prostoru pro vlastní představivost.

Až najdeš v Hádově
říši
Teiresia, předáš
mu skrze ni
zrnko života.
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písníček, při hraní pexesa

HAPPY HOPPY KARTIČKY

říše a setkejte se tváří v tvář s převozníkem

a deskových her nebo při

Obrázkové kartičky s českými i anglickými

V obrázkové publikaci se děti seznámí se

Cháronem, trojhlavým psem Kerberem

vyplňování pracovních listů

slovíčky, které si děti díky nevšedním

základními slovíčky, frázemi a jednoduchými

nebo strašlivými Harpyjemi, seznamte se

s krásnými ilustracemi.

slovním spojením lépe zapamatují. Výborná

básničkami. 26 chytlavých písniček na

s příběhem Sisyfa, Hérakla či Persefony.

Hravou sadu Happy Hoppy

pomůcka i pro učitele a jeden z nejlepších

přiloženém CD si děti rychle zapamatují.

Cesta to bude dobrodružná, místy

využijete doma, ve škole

dárků pro všechny rodiče, kterým záleží na

Zpíváním a opakováním se snadno naučí

hrůzostrašná, ale velice poučná.

i na cestách.

vzdělávání jejich ratolestí.

užitečná slovíčka i správnou výslovnost.

Sestupte s hrdinou Odysseem do Hádovy
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ANGLIČTINA
HROU

Englishforforchildren
HappyHoppy
HoppyEnglish
children
Happy
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příběhy řecké mytologie

Happy Hoppy

SVĚT
BÁJNÝCH
HRDINŮ
CLOTILDE BRUNEAU

Nová řada přibližuje klasické



zbývá už jen obětov
at
černou ovci a
se před tebou otevře
vchod
podzemní říše. do

HAPPY HOPPY KNIHA

9 mm

9 mm

CD
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