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V kostce! plus - Abeceda :

Signatura: PD/hry
V kostce! plus - Abeceda :rychlá hra na procvičení paměti
MDT:37.091.33
V kostce! plus - Abeceda :rychlá hra na procvičení paměti. 1 kartonová krabice s příslušenstvím Obsahuje: 70 karet s otázkami, 20 malovacích karet, 40 žetonů, 5 mazacích fixů, 1 přesýpací hodiny, 1 losovací ruleta.

Únikovka :

Signatura: MKD/hry
Únikovka :Golem
MDT:793
Únikovka :Golem. 1 desková hra ; v krabici 21 x 18 cmHra obsahuje: 10 obálek s netradičními úkoly i překvapením, červená fólie na čtení tajných nápisů, návod ke hře a tajný návod k znovu sestavení hry, mazatelný fix, průvodní list, plánek, 1 pravidla hry.

Ujcová, Lucie

Signatura: MKD/hry
Lidské tělo :interaktivní mluvící kniha /text Lucie Ujcová ; básně Robin Král ; ilustrace Pavel Pecina
MDT:61
Ujcová, LucieLidské tělo :interaktivní mluvící kniha /text Lucie Ujcová ; básně Robin Král ; ilustrace Pavel Pecina. 1. vydání18 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm +Kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou - k její správné funkci je nutné stáhnout audio soubory, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách www.kouzelnecteni.cz.
ISBN: 978-80-87958-13-1

Starý, Milan,

Signatura: MKD/hry
Prvouka :interaktivní mluvicí učebnice : chytrý školák /ilustrace: Milan Starý ; text: Dagmar
Jandová
MDT:373.016:001.101-028.31
Starý, Milan,Prvouka :interaktivní mluvicí učebnice : chytrý školák /ilustrace: Milan Starý ; text: Dagmar Jandová. 1. vydání31 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; 30 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!".
ISBN: 978-80-88403-08-1

Pecina, Pavel,

Signatura: MN/hry
Betlém :interaktivní 3D model /ilustrace Pavel Pecina ; text Eva Nejedlová

Pecina, Pavel,Betlém :interaktivní 3D model /ilustrace Pavel Pecina ; text Eva Nejedlová. 2. vydání1 list + 1 rozkládací kartonový Betlém : barevné ilustrace Kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou - k její správné funkci je nutné stáhnout audio soubory, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách www.kouzelnecteni.cz.

Myšlenkové mapy:

Signatura: MKS/hry
Myšlenkové mapy:Vývoj českého státu v souvislostech - Kvído
MDT:794
Myšlenkové mapy:Vývoj českého státu v souvislostech - Kvído. 1 kartonová krabice s příslušenstvím Věk: 8+ let.
ISBN: 8590228052179
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Lastovička, Jan

Signatura: MKD/hry
Evropa na talíři :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Jan Laštovička ; text: Kublanka
MDT:641/642
Lastovička, JanEvropa na talíři :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Jan Laštovička ; text: Kublanka. 1. vydání18 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, mapy ; 27 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Zadní strana obálky.
ISBN: 978-80-88403-09-8

Kovový hlavolam Great Minds - Vilém I. Dobyvatel

Signatura: MKS/hry
Kovový hlavolam Great Minds - Vilém I. Dobyvatel

Kovový hlavolam Great Minds - Vilém I. Dobyvatel. Rozměry balení: 4,8 cm × 4,8 cm × 7,6 cm.
ISBN: 8590228022721

Kovový hlavolam - 2W

Signatura: MKS/hry
Kovový hlavolam - 2W

Kovový hlavolam - 2W. Rozměry balení: 8,2 cm × 5 cm × 10 cm Kovový hlavolam - 2WRozměry balení: 8,2 cm × 5 cm × 10 cm.
ISBN: 8590228052094

Jašková, Lucie,

Signatura: MKD/hry
Dobyvatelé pirátského pokladu :interaktivní mluvicí příběh /ilustrace: Lucie Jašková ; text: Lucie
Krystlíková
MDT:821-93
Jašková, Lucie,Dobyvatelé pirátského pokladu :interaktivní mluvicí příběh /ilustrace: Lucie Jašková ; text: Lucie Krystlíková. 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: 978-80-88403-92-0

Jandová, Dagmar,

Signatura: MKS/hry
Zpátky do lavic :hra o všem, co jste možná zapomněli /otázky vytvořili: Dagmar Jandová a Zbyněk
Otáhal ; grafika a ilustrace: Michal Peichl
MDT:794
Jandová, Dagmar,Zpátky do lavic :hra o všem, co jste možná zapomněli /otázky vytvořili: Dagmar Jandová a Zbyněk Otáhal ; grafika a ilustrace: Michal Peichl. 1. vydání1 hra (350 karet, 6 fixů, 6 destiček, 1 blok, 1. elektirký časovač, 2 strany pravidel) ; v krabici 25 x 25 x 6 cmHrací doba: 45+ minut.

Íčka :

Signatura: MKD/hry
Íčka :vyjmenovaná slova hravě
MDT:793
Íčka :vyjmenovaná slova hravě. 1 desková hra ; v krabici 15 x 9 x 9 cmHra obsahuje: 200 žetonů slov s vynechanými písmeny i/y po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z, krabičku ze 2 částí, příručku a pravidla..
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Chytré pexeso.

Signatura: PD/hry
Chytré pexeso.
MDT:794
Chytré pexeso. 1. vydání40 karet : barevné ; 6 x 6 cmNázev z krabičky.

Hra na dobrou noc.

Signatura: MKD/hry
Hra na dobrou noc.
MDT:794
Hra na dobrou noc. 2. vydání1 hra (1 medvěd, 1 peřina, 1 srdce, 23 karet, 1 přehledová karta) : barevná ; v krabici 18 x 13 x 5 cm +Název z krabičky.

100 aktivit na výlety:

Signatura: MKS/hry
100 aktivit na výlety:venkovní hry

100 aktivit na výlety:venkovní hry. Obsah: 50 oboustranných ilustrovaných karet, návod.
ISBN: 8590228057648
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