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Bumtarata na vrata! / Alena Horová ;
ilustrovala Renata Frančíková.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 48 stran.
ISBN 978-80-00-04045-5
Říkejte si s hezkou knížkou známá i méně známá
veselá lidová říkadla.
Drobná knížka z nakladatelství Albatros vám
přináší pestrou směs lidových říkadel, z nichž
mnoha možná znáte, ale některá jsou méně známá.
Knížka je vhodná pro děti od 3 let.

Panenka Bára / Lenka Rožnovská ; ilustrovala
Katarína Ilkovičová.
Praha : Bambook, 2016. – 1. vydání – 72 stran.
ISBN 978-80-247-5647-9
Každá holčička má svou milovanou panenku.
Není ale panenka jako panenka. Kouzelnou
panenku Báru najdete jenom v téhle půvabně
ilustrované knížce. Malá krasotinka schovává
v kapsičce svých šatů úžasná kouzla. Krátké
příběhy o Báře a její holčičce Terezce jsou psané velkými písmeny a zvou ke
čtení především začínající čtenáře. Text je vhodný také pro genetickou metodu
čtení.

Anička a její kamarádky / Ivana Peroutková
; ilustrovala Eva Mastníková.
Praha : Albatros, 2015. – 3. vydání –120 stran.
– ISBN 978-80-00-04083-7
Aniččini rodiče odjeli na rok pracovat do Afriky,
a tak se Anička nastěhuje k babičce. Do druhé
třídy bude chodit v malebné vesničce. Přestože to
tu Anička dobře zná, má zprvu trochu obavy: jaká
bude nová třída, najde si nějakou kamarádku, co
všechno ji čeká? Brzy však z ní její strachy
opadnou, a spřátelí se dokonce hned se dvěma
spolužačkami. S nimi pak Anička zažívá skvělá dobrodružství a radosti
i starosti, které přináší kamarádství tří děvčat.

Herkules a strašidla / Alžběta Dvořáková ;
ilustrovala Eva Chupíková.
Praha : Portál, 2016. – 1. vydání – 94 s.
ISBN 978-80-262-1002-3
Rozmazlený pražský kocour Herkules se se svou
mladou paní a jejím mužem přestěhovali do
starého statku za vesnicí, kde se mu ani trochu
nelíbilo. V zarostlé zahradě se seznámil
s toulavou kočkou Komtesou a vyslechl si její
vyprávění o kočičích strašidlech, která se v jeho novém domově ukrývají.
Zpočátku se zdráhal jejím varováním uvěřit, ale brzy se přesvědčil, že Komtesa
mluvila pravdu. Kočičí duchové působí obyvatelům domu velké škody a vinu
vždycky svalí na Herkula. Rozzlobený kocour se strašidlům rozhodne postavit.
Knížka je určena zejména dětem mladšího školního věku.

Malý princ - velká kniha her / kolektiv.
Praha : CPress, 2015. – 1. vydání – 96 stran. –
ISBN 978-80-264-0877-2
Pojďte si kreslit a hrát s Malým prince.
Pracovní sešit určený těm nejmenším přináší
více než 70 her inspirovaných známou
postavičkou Malého prince od francouzského
spisovatele Antoina de Saint-Exupéry. Knížka
podporuje
všímavost,
nabízí
možnosti
vybarvování, kreslení a vybízí k uskutečnění
prvních krůčků v učení (barvám, číslicím, písmenům a dalším dovednostem).

