
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.     1          03.10.2022

Starý, Milan,

Signatura: MKD/hry
Předškolák v cukuletu :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Milan Starý ; text: Ester Stará
MDT:373.2
Starý, Milan,Předškolák v cukuletu :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: Milan Starý ; text: Ester Stará. 1. vydání18 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení! Kniha je kompatibilní s oběma tužkami Albi"--Tiráž.
ISBN: 978-80-88403-10-4

Mořský hlavolam - hvězdice

Signatura: MKS/hry
Mořský hlavolam - hvězdice

Mořský hlavolam - hvězdice. 8,2 cm × 5 cm × 10 cm6+.

Miler, Zdeněk,

Signatura: MKD/hry
Krtkovy příběhy :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Zdeněk Miler ; text: Lucie Krystlíková ;
namluvil: Zbyšek Horák
MDT:821.162.3-1
Miler, Zdeněk,Krtkovy příběhy :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Zdeněk Miler ; text: Lucie Krystlíková ; namluvil: Zbyšek Horák. 1. vydání12 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Zadní strana obálky.
ISBN: 978-80-7688-002-3

Malá, Eva,

Signatura: MKD/hry
Zvuky kolem nás :interaktivní mluvící pexeso /text: Eva Malá ; ilustrace Libor Drobný, namluvil
Vojtěch Hájek

Malá, Eva,Zvuky kolem nás :interaktivní mluvící pexeso /text: Eva Malá ; ilustrace Libor Drobný, namluvil Vojtěch Hájek. 1 desková hra ; v krabičce 19 x 13 cmHra funguje pouze s elektronickou Albi tužkou, která není součástí balení - k její správné funkci je nutné stáhnout audio soubory, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách www.kouzelnecteni.cz. K přenosu audio souborů je potřeba počítač..

Machatý, Radek

Signatura: MKD/hry
Vlastivěda :zeměpisná část : interaktivní mluvícíučebnice : chytrý školák /text: Radek Machatý ;
ilustrace: Jakub Cenkl
MDT:373.3.016
Machatý, RadekVlastivěda :zeměpisná část : interaktivní mluvícíučebnice : chytrý školák /text: Radek Machatý ; ilustrace: Jakub Cenkl. Vydání první31 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!".
ISBN: 978-80-88403-81-4

Krystlíková, Lucie,
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Signatura: MKD/hry
Slon :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: B. Jain Publishers ; text: Lucie Krystlíková
MDT:821-93-053.4
Krystlíková, Lucie,Slon :interaktivní mluvicí kniha /ilustrace: B. Jain Publishers ; text: Lucie Krystlíková. 1. vydání10 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 17 x 19 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Zadní strana obálky.
ISBN: 978-80-88317-43-2

Kovový hlavolam 2L

Signatura: MKS/hry
Kovový hlavolam 2L

Kovový hlavolam 2L. 7,5 cm × 11,5 cm × 4,5 cm

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

Elektronická Albi tužka:

Signatura: MKD/hry
Elektronická Albi tužka:základní sada

Elektronická Albi tužka:základní sada. 1 elektronická Albi tužka ; v krabici 240x240 mm +
ISBN: 8590228061768

Dřízhalová, Lenka

Signatura: MKD/hry
Kouzelné hodiny :interaktivní mluvicí hodiny /ilustrace Lenka Dřízhalová ; text a pohádka Lucie
Krystlíková

Dřízhalová, LenkaKouzelné hodiny :interaktivní mluvicí hodiny /ilustrace Lenka Dřízhalová ; text a pohádka Lucie Krystlíková. 8. vydání4 nečíslované strany (1 rozkládací list s hodinami) : ilustrace ; 20 x 48 cm (složeno na 20 x 24 cm)"Tento produkt funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--Obálka.

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

Bludiště - Zahradní labyrint :
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Signatura: MKS/hry
Bludiště - Zahradní labyrint :hlavolam

Bludiště - Zahradní labyrint :hlavolam. 12,5cmx9,3cmx2,5cm
ISBN: 8590228052131

Bludiště - Strašidelný dům :

Signatura: MKS/hry
Bludiště - Strašidelný dům :hlavolam

Bludiště - Strašidelný dům :hlavolam. 12,5cmx9,3cmx2,5cm
ISBN: 8590228052131

Bauer, Ivan

Signatura: MKD/hry
Vlastivěda :dějepisná část : interaktivní mluvící učebnice : chytrý školák /text: Ivan Bauer ;
ilustrace: Vojtěch Šeda
MDT:908
Bauer, IvanVlastivěda :dějepisná část : interaktivní mluvící učebnice : chytrý školák /text: Ivan Bauer ; ilustrace: Vojtěch Šeda. 1. vydání39 stran : barevné ilustrace ; 30 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!".
ISBN: 978-80-88403-44-9

Bambusový hlavolam - Kříž

Signatura: MKS/hry
Bambusový hlavolam - Kříž

Bambusový hlavolam - Kříž. 8,2cmx8,2cmx9cm
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