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Vlkodlaci za úplňku.

Signatura: PD/hry
Vlkodlaci za úplňku.Jedna noc. Jeden den. Jedno rozhodnutí.

Vlkodlaci za úplňku.Jedna noc. Jeden den. Jedno rozhodnutí. Hra obsahuje 16 karet, 24 žetonů, pravidla hry ; 11 x 13 x 5 cmSoučástí hry je aplikace, kterou si snadno a zdarma stáhnete do svého chytrého telefonu, a pomocí nahrávek za vás převezme roli moderátora a provede vás celou hrou..
ISBN: 4005556272891

V kostce! PLUS - Moje první obrázky

Signatura: MKD/hry
V kostce! PLUS - Moje první obrázkyRychlá hra na procvičení paměti

V kostce! PLUS - Moje první obrázkyRychlá hra na procvičení paměti. 1. vydání1 desková hra ; v krabici 12 x 12 x 6 cmHra obsahuje: 70 karet s otázkami, 20 malovacích karet, 40 žetonů, 5 mazacích fixů, přesýpací hodiny, losovací ruletu a pravidla..
ISBN: 8590228046253

Trojánek, Jan

Signatura: MKD/hry
Dopravní prostředky :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Jan Trojánek ; text: Lucie Krystlíková

MDT:629
Trojánek, JanDopravní prostředky :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Jan Trojánek ; text: Lucie Krystlíková. 1. vydání14 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 15 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--4. strana obálky.
ISBN: 978-80-87958-53-7

Trablíci

Signatura: PD/hry
Trablíci

Trablíci. 1. vydáníHra obsahuje: 83 karet, 6 karet nápovědy, pravidla hry ; 13 x 10 cmHra Trablíci obsahuje: 83 karet zombíků, 6 karet nápovědy a pravidla..
ISBN: 8590228065209

Tik Tak Bum Pocket :

Signatura: PD/hry
Tik Tak Bum Pocket :Výbušná slovní hra!

Tik Tak Bum Pocket :Výbušná slovní hra! Hra obsahuje: 112 karet, 1 pravidla hry ; 12 x 9 cm
ISBN: 9001890731297

Taco, kočka, koza, sýr, pizza

Signatura: PD/hry
Taco, kočka, koza, sýr, pizza

MDT:794
Taco, kočka, koza, sýr, pizza. 64 karet : barevné ; 10 x 7 cm +Název z krabičky.
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Slánská, Zuzana

Signatura: MKD/hry
Moje první barvy a tvary :interaktivní mluvící kniha /ilustrace, text Zuzana Slánská

MDT:159.937.51
Slánská, ZuzanaMoje první barvy a tvary :interaktivní mluvící kniha /ilustrace, text Zuzana Slánská. 1. vydání16 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--4. strana obálky.
ISBN: 978-80-87958-70-4

Rozsíval, David

Signatura: MKD/hry
Modrá kráva :párty hra, kde nemůžete věřit vlastním očím /autor David Rozsíval ; ilustrace Zdeněk
Vomáčka

MDT:794.4
Rozsíval, DavidModrá kráva :párty hra, kde nemůžete věřit vlastním očím /autor David Rozsíval ; ilustrace Zdeněk Vomáčka. 1 hra : barevná, karton ; v krabici 24 x 19 x 5 cm +Název z krabice.

Po stopách v ZOO Praha /

Signatura: MKD/hry
Po stopách v ZOO Praha /Jana Doktorová, Petra Holáňová, Jan Petera, Václava Podhráská, Klára
Pokorná, David Rozsíval, Martin Smrček, Lucie Šnajdrová

Po stopách v ZOO Praha /Jana Doktorová, Petra Holáňová, Jan Petera, Václava Podhráská, Klára Pokorná, David Rozsíval, Martin Smrček, Lucie Šnajdrová. Hra Po stopách v ZOO Praha obsahuje: 125 karet s aktivitami, 55 karet s obrázky, 60 karet úkolů, 75 žetonů stop, 36 žetonů předmětů, 6 mazatelných karet návstěvníků, 6 kartonových figurek návštěvníků, 6 mazatelných popisovačů, žeton začínajícího hráče, herní plán, pravidla v českém jazyce..
ISBN: 8590228053909

Paměťovky :

Signatura: MKS/hry
Paměťovky :prase v přestrojení

MDT:794
Paměťovky :prase v přestrojení. 1 kartonová krabice s příslušenstvím Obsahuje: 54 karet, pravidla hry.

Moje první Česko : otázka a odpovědi. :

Signatura: MKD/hry
Moje první Česko : otázka a odpovědi. :Zábavná hra pro zvídavé děti

Moje první Česko : otázka a odpovědi. :Zábavná hra pro zvídavé děti. 2. vydPraha :Albi,[po r. 2010]1 společenská hra : il. ; 25 x 25 cmHra obsahuje: 400 karet, 64 dílků pexesa, koskomat, pravidla.

Lajda, Stano,

Signatura: MKD/hry
Biblické příběhy :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Stanislav Lajda ; text: Mária Prodajová,
Katarína Kočutová ; překlad: Lukáš Bartoněk

MDT:27-236.5
Lajda, Stano,Biblické příběhy :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Stanislav Lajda ; text: Mária Prodajová, Katarína Kočutová ; překlad: Lukáš Bartoněk. 1. vydání18 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Zadní strana obálky.
ISBN: 978-80-7688-059-7
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Kubešová, Klára

Signatura: PD/hry
Puzzle s příběhy - české pohádky :Kvido /ilustrace Klára Kubešová ; převyprávěla Štěpánka
Odvárková

MDT:793
Kubešová, KláraPuzzle s příběhy - české pohádky :Kvido /ilustrace Klára Kubešová ; převyprávěla Štěpánka Odvárková. 1 desková hra ; v krabici 17 x 12 cmHra obsahuje: 24 dílků puzzle, 1 ilustrovaný sešit (20 stran).

Králik, Marcel

Signatura: MKD/hry
Bagr Mates :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Marcel Králik ; text: Lucie Krystlíková

MDT:629
Králik, MarcelBagr Mates :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Marcel Králik ; text: Lucie Krystlíková. 2022,1. vydání14 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 21,5 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--4. strana obálky.
ISBN: 9788076880351

Kopl, Petr

Signatura: PD/hry
Parta Pac a kletba Modrého Jonáše /Petr Kopl uvádí

MDT:741.52(0:82-32)
Kopl, PetrParta Pac a kletba Modrého Jonáše /Petr Kopl uvádí. 1. vydání32 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 31 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Zadní strana obálky.
ISBN: 978-80-7688-034-4

Göbelová, Alžběta,

Signatura: PD/hry
Vánoční koledy :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Alžběta Göbelová ; text: Eva Malá ; namluvila:
Vendula Fialová

Göbelová, Alžběta,Vánoční koledy :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Alžběta Göbelová ; text: Eva Malá ; namluvila: Vendula Fialová. 2. vydání14 nečíslovaných stran : barevné ilustrace "Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!".
ISBN: 978-80-7688-105-1

Drobný, Libor,

Signatura: MKD/hry
Zvířátka z divočiny :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Libor Drobný ; text: Lucie Krystlíková

MDT:592/599-021.352
Drobný, Libor,Zvířátka z divočiny :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Libor Drobný ; text: Lucie Krystlíková. 1. vydání14 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 15 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--4. strana obálky.
ISBN: 978-80-87958-55-1
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