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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

Skalová, Daniela

Signatura: MKD/hry

Básničky z lesa :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Daniela Skalová ; básničky a texty: Lucie
Krystlíková

MDT:821.162.3-1
Skalová, DanielaBásničky z lesa :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Daniela Skalová ; básničky a texty: Lucie Krystlíková. 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: 978-80-87958-51-3

Pozoruhodní savci

Pozoruhodní savci

Pozoruhodní savci.
ISBN: 9788088317173

Pechová, Ladislava

Signatura: MKD/hry

Moje první písmena :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Ladislava Pechová ; text: Ladislava
Pechová, David Rozsíval ; básničky: Jan Vodňanský

MDT:316.346.32-053.4
Pechová, LadislavaMoje první písmena :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Ladislava Pechová ; text: Ladislava Pechová, David Rozsíval ; básničky: Jan Vodňanský. 1. vydání16 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 25 cm +Popsáno podle dotisku 2016, rok původního vydání neuveden; další dotisk 2017.
ISBN: 978-80-87958-07-0

Drobný, Libor,

Signatura: MKD/hry

Zvířátka v ZOO :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Libor Drobný ; text: Lucie Krystlíková

MDT:636
Drobný, Libor,Zvířátka v ZOO :interaktivní mluvící kniha /ilustrace: Libor Drobný ; 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: 978-80-87958-48-3

Bergmannová, Michaela
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Signatura: MKD/hry

Lidové říkanky :interaktivní mluvící kniha /ilustrace Michaela Bergmannová ; text: lidové říkanky
Lucie Krystlíková

MDT:821-193
Bergmannová, MichaelaLidové říkanky :interaktivní mluvící kniha /ilustrace Michaela Bergmannová ; text: lidové říkanky Lucie Krystlíková. 1. vydání14 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 20 cm"Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka není součástí tohoto balení!"--4. strana obálky.
ISBN: 978-80-87958-99-5
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