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Logopedické písničky / Jana Havlíčková,
Ilona Eichlerová ; ilustrovala Michaela
Bergmannová.
Praha : Fragment, 2017 – 1. vyd. – 104 s.
ISBN 978-80-253-3325-9
Knížka
nabízí
procvičování
správné
výslovnosti pomocí říkanek napsaných na
melodie známých lidových písniček.
Z povinnosti cvičit logopedii se stane zábava,
kterou si užijí děti i dospělí. Texty zaměřené
na konkrétní hlásku jsou velice jednoduché a snadno zapamatovatelné. Lze je
využít doma, ve školkách, ale i prvních třídách, jako zpestření výuky čtení
a psaní. Písničky jsou doplněny o notové záznamy a kytarové akordy, takže si je
snadno můžete i zahrát.

Divadélko se zvířátky na louce /
Romana Suchá ; ilustrace Vendula
Hegerová.
Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 88 s.
ISBN 978-80-266-1163-9
Publikace přináší dětem krátké veršované
pohádky o zvířátkách s výchovnou
tématikou, například o nechuti k čistotě,
o neposlušnosti, lajdáctví, ponocování...
Knížka je bohatě ilustrovaná a všemi
příběhy provází malý, roztomilý Kašpárek. Na stránkách nakladatelství děti
navíc najdou papírové loutky, které stačí vytisknout, vystřihnout a nalepit na
špejli. Díky loutkám knížka získává nový rozměr, a vy si tak se svými dětmi
můžete nejenom číst, ale i hrát divadlo.

Zubr si hledá hnízdo / Oksana Bula ;
přeložila Rita Kindlerová.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 40 s.
ISBN 978-80-7577-105-6
Co dělají zvířátka v zimě? Čím se živí, když
všechno zasype sníh? Třeba takový medvěd
celou zimu prospí. Ó, to by byla krása, zasní se
zubr. A tak vyhledá tukoně, kouzelné lesní
bytosti, které ukládají zvířátka k zimnímu
spánku. Podaří se zubrovi tukoně přesvědčit,
že by také rád celou zimu prospal a probudil se
až s prvními paprsky jarního sluníčka?
Půvabná obrázková knížka pro nejmenší okouzlí jedinečným výtvarným stylem
a nezaměnitelnou atmosférou. Pro děti od tří let.

Soukromý detektiv Matyld. Na stopě
podivných únosců / Jan Poláček ; ilustrace
Tomáš Kropáček.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 148 s.
ISBN 978-80-00-04812-3
Všude po okolí visely plakátky s Micinčinou
fotografií. Asi pocházela z nějaké důležité
kočičí výstavy, protože se na ní tvářila děsně
sebevědomě. Hlavu měla natočenou ke straně,
aby vynikl její fotogenický čumáček. Kolem
krku přehozenou červenou šerpu. Nessie říkala,
že je na ní napsáno MISS. Tvrdila, že se to
mezi kočkami dost cení. Asi jí trochu záviděla.
A pod tím obrázkem byl zoufalý vzkaz: “Ztratila se nám naše Micinka. Pomozte
nám ji najít!”

Poklad u Bobří řeky. Případ pro tebe
a Klub Tygrů / Thomas Brezina ; ilustrace
Naomi Fearnová ; přeložila Dagmar Steidlová.
Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 136 s.
ISBN 978-80-253-3382-2
Během návštěvy srubu u Bobří řeky se
najednou ozve vysílačka a z ní je slyšet volání
o pomoc. Hovor je však náhle ukončen.
Kamarádům z Klubu Tygrů je jasné, že to byl
Kevin. Vědí, že se vydal hledat ukrytý poklad
a teď je v nebezpečí. Biggi, Luk a Patrik se
chtějí pustit za ním. Když vyloví z divoké řeky
láhev se stejnou mapkou k pokladu, jako měl
Kevin, myslí si, že mají vyhráno. Bohužel ale netuší, že poklad hledají
i nebezpeční zločinci.

