ZaloÅ¾ba Grafenauer
GRAFENAUER zaloÅ¾ba, d. o. o.
OtroÅ¡ke knjige Knjige primerne za otroke med 2. in 10. letom.

KARTONKA KEKEC UÅ½ENE BEDANCA
Redna cena: €11,90

Pogumni Kekec s pomoÄ•jo svojega psa Volka ubrani drobnega Kosobrina in deklico Meto pred straÅ¡nim
Bedancem. [Podrobnosti...]

PONOVIM, UTRDIM 3
Redna cena: €5,95

Delovni zvezek, ki te v druÅ¾bi ljubkih Å¾ivali in prijaznih otrok popelje v matematiÄ•no deÅ¾elo po znanje
poÅ¡tevanke in raÄ•unanja do 1000. Spoznal boÅ¡ tudi geometrijska telesa in like. Da pa bo poÅ¡tevanka
lahko vedno na vidnem mestu, jo iz delovnega zvezka [Podrobnosti...]

MOÅ½BESEDA PEDENJPED
Redna cena: €19,90
Glavnino pesmi o Pedenjpedu je Niko Grafenauer napisal pred veÄ• kot 50 leti. Edinstveno podobo pedenj in
Å¡e ped velikega fantiÄ•a, ki se je hitro udomaÄ•il pri otrocih in odraslih, je nekaj let pozneje upodobil Marjan
ManÄ•ek. Od takrat Pedenjped razveseljuj [Podrobnosti...]

KEKEC IN BEDANEC
Redna cena: €21,90Klubska cena: €18,79 (Prijavite
se v klub)VaÅ¡ prihranek: €3,11
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Å½eliÅ¡ izvedeti zgodbo o straÅ¡nem Bedancu, ki zapre Kekca v svojo koÄ•o in Kosobrinu streÅ¾e po
Å¾ivljenju. Ne skrbi! JunaÅ¡ki Kekec ukani Bedanca, da ta nazadnje odide iz KekÄ•eve deÅ¾ele.
[Podrobnosti...]

Kdo je napravil Vidku srajÄ•ico (broÅ¡irana izdaja)
Redna cena: €13,90

Eno najlepÅ¡ih Å¾e skoraj ponarodelih slovenskih pravljic o revnem deÄ•ku, ki mu Å¾ivali in rastline
pomagajo priti do nove srajÄ•ice, poznajo generacije slovenskih otrok. NaÅ¡a nova knjiÅ¾na izdaja je
slikopis, ki je narejen tako, da lahko otrok sam sodeluje pr [Podrobnosti...]

KEKEC IN PEHTA
Redna cena: €18,90Klubska cena: €16,21 (Prijavite se v klub)VaÅ¡ prihranek: €2,69

PONATIS
Saj poznaÅ¡ zgodbo o botri Pehti, ki ji Kekec izmakne zdravilne kapljice? NaÅ¡a nova slikanica je narejena
tako, da boÅ¡ lahko sam sodeloval pri branju te zgodbe. [Podrobnosti...]

Kdo je napravil Vidku srajÄ•ico (trda izdaja)
Redna cena: €19,90

Eno najlepÅ¡ih Å¾e skoraj ponarodelih slovenskih pravljic o revnem deÄ•ku, ki mu Å¾ivali in rastline
pomagajo priti do nove srajÄ•ice, poznajo generacije slovenskih otrok. NaÅ¡a nova knjiÅ¾na izdaja je
slikopis, ki je narejen tako, da lahko otrok sam sodeluje pr [Podrobnosti...]

KEKEC IN PRISANK slikopis in naloge za opismenjevanje
Redna cena: €10,90

PONATIS
Otroci poznajo ponarodelo zgodbo o divjemu moÅ¾u Prisanku, ki mu je Kekec pasel divje koze. NaÅ¡a nova
broÅ¡irana knjiÅ¾na izdaja je slikopis, ki je narejen tako, da lahko otrok sam sodeluje pri branju te zgodbe.
[Podrobnosti...]
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KEKEC IN BEDANEC slikopis in pobarvanka z nalepkami
Redna cena: €5,90

Pobarvanka po motivih iz slikanice Kekec in Bedanec otroka vabi k barvanju, pa tudi k branju, saj je v kratkih
in jasnih stavkih ob ilustracijah zapisana tudi znana Vandotova zgodba o straÅ¡nem Bedancu.
[Podrobnosti...]

KEKEC IN PEHTA slikopis in pobarvanka z nalepkami
Redna cena: €5,90

Pobarvanka po motivih iz slikanice Kekec in Pehta otroka vabi k barvanju, pa tudi k branju, saj je v kratkih in
jasnih stavkih ob ilustracijah zapisana tudi znana Vandotova zgodba o botri Pehti. [Podrobnosti...]

KEKEC IN PEHTA slikopis in naloge za opismenjevanje
Redna cena: €12,90

PONATIS
Otroci poznajo ponarodelo zgodbo o botri Pehti, ki ji Kekec izmakne zdravilne kapljice. NaÅ¡a nova
broÅ¡irana knjiÅ¾na izdaja je slikopis, ki je narejen tako, da lahko otrok sam sodeluje pri branju te zgodbe.
[Podrobnosti...]

USTVARJAJMO IN SE IGRAJMO
Redna cena: €25,45

Ustvarjajmo in se igrajmo je knjiga, ki bralca sistematiÄ•no in natanÄ•no korak za korakom vodi pri izdelavi
razliÄ•nih Å¾ivali. Kot Å¾e naslov pove, konÄ•ni izdelki niso le lepi, paÄ• pa tudi uporabni. So dovolj
preprosti, da jim bo kos vsak mladi ustvarjalec. [Podrobnosti...]

KEKEC IN PRISANK
Redna cena: €16,90Klubska cena: €14,50 (Prijavite se v klub)VaÅ¡ prihranek: €2,40
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PONATIS
Saj poznaÅ¡ zgodbo o divjemu moÅ¾u Prisanku, ki mu je Kekec pasel divje koze? NaÅ¡a nova slikanica je
narejena tako, da boÅ¡ lahko sam sodeloval pri branju te zgodbe. [Podrobnosti...]

ABECEDA
Redna cena: €7,95

PONATIS
ZMAJÄŒEK VSEZNALÄŒEK ÄŒRKE LOVI. DA BOÅ SPOZNAL ABECEDO, POGLEJ JIH Å E TI! S to
knjigo lahko na zabaven naÄ•in vstopiÅ¡ v Ä•udoviti svet Ä•rk in besed. o vsaki Ä•rki naÅ¡e abecede govori
pesmica, ki jo spremlja ilustracija. [Podrobnosti...]

PONOVIM, UTRDIM 1
Redna cena: €5,95

MatematiÄ•ni delovni zvezek, ki te popelje v Ä•arobni svet zapisovanja Å¡tevil in raÄ•unanja. Pomagale ti
bodo simpatiÄ•ne Å¾ivalice. Iz sredine delovnega zvezka si lahko iztrgaÅ¡ poster s Å¡tevili do 10. Delovni
zvezek je prilagojen posodobljenemu uÄ•nemu naÄ•r [Podrobnosti...]

Å½ABJA RADIJSKA POSTAJA
Redna cena: €16,95Klubska cena: €14,54 (Prijavite se v klub)VaÅ¡ prihranek: €2,41

Novinarji Å¾abje radijske postaje so pripravili veliko sveÅ¾ih novic. Spoznamo prepirljivca, ki sta se tako
dolgo kregala, da sta pozabila na vzrok zanj, in srake, ki udrihajo ena po drugi, ko pa se dobijo skupaj, ni
konca ne kraja medsebojnega hvaljenja. S [Podrobnosti...]

OSVOJIM, UTRDIM
Redna cena: €5,95

Zanimive naloge za predÅ¡olske otroke, Å¾eljne reÅ¡evanja in novih spoznanj. vsebine so prilagojene
kurikulumu za vrtce. otroci bodo povezovali, barvali, Å¡teli, spoznavali oblike, Å¡tevila in glasove, risali
simetriÄ•no... Sredinski poster je namenjen spoznava [Podrobnosti...]
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PONOVIM, UTRDIM 2
Redna cena: €5,95

Delovni zvezek, s katerim boÅ¡ zakorakal v matematiÄ•no deÅ¾elo Ä•udeÅ¾nih Å¡tevil do sto. V njej boÅ¡ s
pomoÄ•jo Å¾ivalskih prijateljev seÅ¡teval, odÅ¡teval, reÅ¡eval besedilne naloge, spoznaval like in telesa. Na
steno si lahko obesiÅ¡ poster s stotiÄ•nim kvadratom i [Podrobnosti...]

MOJA SPOMINSKA KNJIGA
Redna cena: €8,90Klubska cena: €7,64 (Prijavite se v klub)VaÅ¡ prihranek: €1,26

To je ljubka knjigica za trajne spomine in pa tudi lepo rojstnodnevno darilo. [Podrobnosti...]

TROJE GOSK IN EN GOSAK
Redna cena: €17,95Klubska cena: €15,40 (Prijavite se v klub)VaÅ¡ prihranek: €2,55

Igrivost, duhovitost in humor preveva otroÅ¡ke pesmi o Å¾ivalih Nika Grafenauerja, ki jih bogatijo besedne
igre. Gosak s svojimi druÅ¾icami elegantno drsi po vodni gladini, putka se hvali z velejajcem, ki ga sploh ni
zvalila, goska obrekljivka zakrivi dvoriÅ¡ [Podrobnosti...]
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