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Kde je ten pravý balon? / napsala
a nakreslila Katarína Macurová.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 32 s.
ISBN 978-80-00-04505-4
Medvídek si přeje hezký balon. Ale kde
ho najít? To není jen tak. Jedna kulatá věc
je velká, druhá malá, další moc těžká…
žádná se k hraní nehodí. Ale ví vlastně medvídek, jak takový pravý balon
vypadá? Obrázková knížka pro děti a rodiče.

Souboje barev : knížka na
čmárání / Hervé Tullet ; přeložil
Martin Bedřich.
Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 64 s.
ISBN 978-80-262-1163-1
Netradiční
sešit
Hervé
Tulleta,
oblíbeného autora Knížky a Barev, nabízí
dětem na každé dvojstraně skvělá
prostředí pro nesmrtelné souboje
pastelek, tužek a fixek. Zábavná kniha jak
pro dvojici, tak samotné dítě rozvíjí
představivost a výtvarné cítění, ale především nabízí materiál na spoustu tvořivé
činnosti.

Naše ukolébavky / Josef Krček ;
ilustrovala Nanako Ishida.
Praha : Albatros, 2016. – 44 stran.
ISBN 978-80-00-042527-6
Nejkrásnější české a moravské ukolébavky
doplněné jednoduchým notovým zápisem
a jemnými ilustracemi. Hajej, můj andílku,
Spi, mé malé poupě, Děťátko malý,
Sluníčko zašlo a téměř dvacet dalších.

Deník vodnice Puškvory / Ivona
Březinová ; ilustrovala Lucie Dvořáková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 80 s. +
pracovní sešit.
ISBN 978-80-00-04523-8
Víte, že si vodnické holky také píší deník.
Třeba taková vodnice Puškvora, která
bydlí s rodiči, starší sestrou Dušanou
a mladším bráškou Bláťuldou v rybníce
jménem Žabakor. A protože je moc
šikovná a dobře se učí, v září ji čeká
přestup do lidské školy. Ale teď jsou před
ní prázdniny a ty si hodlá pořádně užít –
mokře a dobrodružně. Vtipné vyprávění
o neobyčejné vodnické rodince doplňuje
pracovní sešit pro malé čtenáře.

Taková medvědí rodinka / Zbyněk
Černík ; ilustrovala Eva SýkorováPekárková.
Praha : Knižní klub, 2014. – 1. vyd. – 72 s.
ISBN 978-80-242-4333-7
Poučné i legrační příběhy ze života dvou
neobyčejných
medvídků
a
jednoho
mazaného tygra. Medvídci z malajské
džungle se právě dali dohromady a ani
chviličku se nenudí – pořád se něco děje.
Jejich kamarád Tygr totiž neustále vymýšlí
nějaké lumpárny. Medvídek Lumpur navíc všechno bere doslova, takže je
potřeba mu vysvětlovat, co to znamená „o kolečko víc“, „proti srsti“, „pod
pantoflem“ atd. Dotisk úspěšné knížky pro dětské čtenáře.

Tappiho toulky po Bručících
horách / Marcin Mortka ; ilustrace
Marta Kurczevska ; přeložila Barbora
Gregorová.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 136 s.
ISBN 978-80-7491-787-5
Sotva se vrátili z dlouhé plavby po moři,
vydávají se Tappi a Chichotek na
výpravu do Bručících hor. Kdosi totiž
ukradl obru Hlabřichovi kouzelnou mísu.
Aby zachránil les a kamarády, vypraví se
Tappi ztracenou mísu hledat. Cestou
navštíví svoji babičku a potká spoustu nových přátel. Třetí díl pohádkové série
o usměvavém Vikingovi a jeho příteli sobíkovi.

