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Dungworth, Richard: AngryBirds. Stela a vajíčkový strom.
Když maršál Jelítko ukradne ptákům jejich vejce, Stela vymyslí lstivý plán,
jak je získat zpět.

Dungworth, Richard: AngryBirds: Rudohněv a velká soutěž
Rudohněv poctivě trénuje na velkou soutěž, ale stejně tak tvrdě
trénuje i jeho největší soupeř Žluťas. Vyplatí se jim jejich snaha
a píle, když jim prasata ukradnou vejce?

Dungworth, Richard: AngryBirds: Hlavu vzhůru, Chucku!
Zábavná kniha pro začínající čtenáře podle celosvětového fenoménu
Angry birds. Chuck se nudí, protože všichni jeho kamarádi mají něco na
práci. Co se stane, když se vypraví na ostrov? A co najde na jeho pláži?

Dungworth, Richard: AngryBirds:
Bombasovy nejlepší narozeniny
Bombas má narozeniny, ale raději se šel schovat. Podaří se
ostatním ptákům Bombase najít a připravit mu tu nejlepší oslavu
narozenin ze všech?

Janouch, Katerina: Ivanka se sama myje
Jedna ze série vtipně ilustrovaných knížek pro nejmenší od
oblíbené švédské spisovatelky českého původu Kateřiny
Janouchové a ilustrátorky Mervi Lindmanové. Vtipné obrázky
a krátké texty představují běžné činnosti a situace v životě
malé holčičky Ivanky. Ivanka je po celodenním hraní
umazaná od hlavy až k patě. Vana plná voňavých mydlinek
to napraví! Koupání je pro ni i malým dobrodružstvím.

Janouch, Katerina: Ivanka lepí náplasti
Další ze série knížek pro nejmenší od oblíbené švédské
spisovatelky
a
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doprovázené krátkými texty přizpůsobenými malým dětem
představují běžné činnosti a situace v životě holčičky Ivanky
– hraní si s náplastmi. Při tom všem samozřejmě Ivanku
provázejí její plyšoví kamarádi, kteří vše prožívají spolu s ní.
Ideální knihy pro první společné čtení a prohlížení.

Popprová, Andrea: Pohádky bratří Grimmů
Ilustrované pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků,
Bělinka a Růženka.
Špůrová, Zuzana: Básníčky o zvířátkách

Kocmanová, Ivana: Abeceda s básničkami
Veselá abeceda pro nejmenší děti. V knize děti najdou ke
každému písmenu básničku s ilustracemi.

Kocmanová, Ivana: Červená čepička a jiné pohádky
Nedaleko Hustoles leží vesnička Vlkov. V hustých lesích
kolem ní prý žil zlomyslný vlk, ze kterého měli všichni kolem
strach. Chtěl posvačit vypečeného Koblížka, okrást pekaře
Houstičku a řezníka Špejličku a slupnout Červenou čepičku
i s babičkou. Jenže všichni do jednoho měli víc štěstí než
rozumu, dnes už se vlka nikdo nebojí a v hustoleském lese si
žijí spokojeně dál. Každou pohádku doplňují kontrolní otázky
a úkoly a obrázkový slovníček. Text provází vtipné ilustrace.

Kocmanová, Ivana: Neposlušná kůzlátka a jiné pohádky
Veselé příběhy, na motivy klasický pohádek, ve kterých jsou
desítky slov nahrazeny obrázky.
Tzv. „dvojhlasné čtení“, kdy dospělý předčítá a dítě doplňuje
malovaná slova, hravou formou rozvíjí slovní zásobu dítěte
i schopnost reprodukovat vyprávěný text. V závěru každé
kapitoly jsou jednoduché úkoly, které prověří do jaké míry si
dítě text zapamatovalo. Na konci knihy je slovníček všech
malovaných slov. Jednotlivé pohádky doplňují celostranové
barevné ilustrace.

Léblová, Jarmila: Myš Bláža na cestě za blahobytem
Bláža Kousalová je obyčejná myš. Bydlí v rozlámaném
křesílku na půdě horské chalupy a sní o lepší budoucnosti.
Jednoho dne dostane dopis, který převrátí její život naruby.

Léblová, Jarmila: Krákorčina abeceda
Krákorčina abeceda je soubor všemožných písmen, slov,
básniček, úkolů a obrázků. Krákorka ukáže dětem všech 34
písmen české abecedy. Každému písmenu je věnovaná celá
dvoustrana. Na ní najdou veselou básničku, úkol i slova
k danému písmenu. Na závěr čtení Krákorčiny abecedy si děti
mohou vyzkoušet psaní všech naučených písmen. Všechna pro
ně nová slova si pak zopakují pomocí velkého obrázkového
slovníku.

NAUČNÁ LITERATURA PRO NEJMENŠÍ
Víš, co jíš
Na čem si nejraději pochutnáváte? Asi už víte, že mrkev je dobrá na oči a že
sladkosti nejsou příliš zdravé. Ale tušili jste, že když budete jíst čerstvé ryby, bude
vám srdce bít jako zvon? V této knížce se dozvíte, které potraviny jíst, abyste si mohli
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