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Mi MICSODA

A Mi MICSODA ismeretterjesztő 
sorozat 31 éve a családok egyik 
kedvence. A 21. századi gyerekek 
információszer zési szokásait, 
olvasási és nyelvi készsé geit 
szem előtt tartó nyelve ze tével 
és szerkezetével népszerű az 
iskolákban és a családokban is.

Mi MICSODA-sorozat

48 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
3200 Ft/3490 Ft

8  éves kortól

Pókok
Nyolclábú vadászok

Méhek és darazsak 
Aranyló méz és hegyes fullánkok

A növények ereje
Megújuló energiával a jövőbe

Tudtad, hogy nem 
minden pók
sző hálót?

Lepkék 
Libbenő csodalények
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-lepkek-libbeno-csodalenyek-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-pokok-nyolclabu-vadaszok
https://www.tessloff-babilon.hu/kategoria/a-sorozat
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Mi MICSODA

Éghajlat  
Változó klíma 

Kőkorszak  
A tűz megszelídítése

Elefántok  
Ormányos óriások

Medvék  
Grizzlyk, pandák, jegesmedvék 

Elektromosság  
Nagyfeszültség és szupravezetők 

Sarkvidékek  
Élet a jég birodalmában    

Hajók 
A tutajtól az óceánjáróig

Nyomozás
Az elkövetők nyomában

Régészet  
Feltárul a múlt
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-elefantok-ormanyos-oriasok-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hajok-a-tutajtol-az-oceanjaroig
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-regeszet-feltarul-a-mult
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/elektromossag-nagyfeszultseg-es-szupravezetok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/eghajlat-valtozo-klima
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-sarkvidekek-elet-a-jeg-birodalmaban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-kokorszak-a-tuz-megszeliditese
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Mi MICSODA

Az emberi test
A természet remekműve

Otthonunk, a Föld 
A kék bolygó

Bálnák és delfinek 
Szelíd óriások

A repülés
Egy valóra vált álom

Energia 
Ami a világot hajtja

Az ókori Róma
Az antik nagyhatalom

Középkor 
Királyok, papok, földművesek

Ősi hüllők birodalma 
Dinoszauruszok

Kígyók 
Lesben álló vadászok

Divat
Az irányzatok vonzásában

Kutyák 
Négylábú hősök

A bolygók és az űrutazás 
Irány a világűr!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-bolygok-es-az-urutazas-irany-a-vilagur
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kutyak-negylabu-hosok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/divat-az-iranyzatok-vonzasaban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kigyok-lesben-allo-vadaszok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-repules-egy-valora-valt-alom
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/otthonunk-a-fold-a-kek-bolygo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/balnak-es-delfinek-szelid-oriasok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-emberi-test-a-termeszet-remekmuve
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/osi-hullok-birodalma-dinoszauruszok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/energia-ami-a-vilagot-hajtja
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-roma-az-antik-nagyhatalom
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kozepkor-kiralyok-papok-foldmuvesek
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Mi MICSODA

Ásványok és kőzetek
A természet ékszerei

Halak
Víz alatti csodavilág

A Hold
Titokzatos útitársunk

Óceánok mélye
Élet az örök sötétség birodalmában

Csillagok 
Az égbolt tündöklő csodái

Lovak 
Csintalan csikók és pompás paripák

Autók 
Erő, sebesség, biztonság

Az erdő
Élet a fák között

Hüllők és kétéltűek
Gekkók, békák, varánuszok

Robotok 
Mesterséges elmék és műszaki bravúrok

Az ókori Egyiptom 
Tündöklő birodalom a Nílus partján

A természet
Ismerd meg, és vigyázz rá!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-termeszet-ismerd-meg-es-vigyazz-ra
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-egyiptom-tundoklo-birodalom-a-nilus-partjan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/robotok-mesterseges-elmek-es-muszaki-bravurok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hullok-es-keteltuek-gekkok-bekak-varanuszok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/oceanok-melye-elet-az-orok-sotetseg-birodalmaban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-halak-viz-alatti-csodavilag
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-a-hold-titokzatos-utitarsunk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-asvanyok-es-kozetek-a-termeszet-ekszerei
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-az-erdo-elet-a-fak-kozott
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-csillagok-az-egbolt-fenylo-csodai
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-lovak-csintalan-csikok-es-pompas-paripak
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/autok-ero-sebesseg-biztonsag
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Mi MICSODA

Találmányok
A fejlődés mérföldkövei

Jövőkutatás
Pillantás az ismeretlenbe

Madarak 
Légi akrobaták

Az ókori görögök 
Istenek, hősök, költők

Tánc 
Ritmus és mozgás

Az időjárás
Felhőátvonulás és napsütés

Nagy felfedezők 
Utazás az ismeretlenbe

Macskák
Doromboló ragadozók

Zene
A hangok bűvöletében

Budapest 
Világváros a Duna partján

Vasút 
Kötött pályán előre

Esőerdők
A titokzatos zöld kincs

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-gorogok-istenek-hosok-koltok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/madarak-legi-akrobatak
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-idojaras-felhoatvonulas-es-napsutes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tanc-ritmus-es-mozgas
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-talalmanyok-a-fejlodes-merfoldkovei
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/jovokutatas-pillantas-az-ismeretlenbe
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-macskak-dorombolo-ragadozok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-zene-a-hangok-buvoleteben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-budapest-vilagvaros-a-duna-partjan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-nagy-felfedezok-utazas-az-ismeretlenbe
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-vasut-kotott-palyan-elore
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-esoerdok-a-titokzatos-zold-kincs
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Mi MICSODA

Mikroszkóp 
Fókuszban a láthatatlan

Nemzetközi Űrállomás

Vadon élő állatok 
Otthonuk a természet

Cápák 
Az óceán vérszomjas vadászai

Természeti katasztrófák 
Roppant erők

Vulkánok 
Tűzhányó hegyek

Rovarok 
Hatlábú túlélőművészek

A Nemzetközi Űrállomás  
28 000 kilométer/órás sebes-
séggel kering a Föld körül. Külön-
böző országok űrhajósai váltják 
egymást a fedélzeten. Milyen 
kísérleteket végeznek odafent? 
Hogyan lehet valakiből űrhajós? 
Hol vannak űrkikötők? Hogyan 
működik az űrvécé? Ismerd meg 
az űrhajósok mindennapjait, és 
lásd teljesen új szemmel a Földet!

Mi MICSODA
Nemzetközi Űrállomás

96 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
4870 Ft

Nézz körül a Földön 
kívüli kutatóbázison!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-vadon-elo-allatok-otthonuk-a-termeszet
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-mikroszkop-fokuszban-a-lathatatlan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-termeszeti-katasztrofak-roppant-erok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-capak-az-ocean-verszomjas-vadaszai
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/vulkanok-tuzhanyo-hegyek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-rovarok-hatlabu-tulelomuveszek
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Mi MICSODA

Növények

Erdők

Állatok

A Föld

Matricás albumok

8  éves kortól

A Mi MICSODA-kötetek témáihoz 
kapcsolódó matricás albumok aktív 
ismeretszerzésre hívják a gyerekeket. 
Böngészd át a képeket és a hozzájuk 
fűzött érdekes ismereteket!
Találd meg a több mint 100 matrica 
helyét! A matricákat le is szedheted,  
és újra beragaszthatod.

32/48 oldal
+ 3 oldalpár matrica
puha fedeles
23 × 28 cm
1790 Ft/1990 Ft 

Olvass, keress, ragassz! 

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-album-novenyek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-atlasz-allatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-album-erdok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-atlasz-a-fold
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Mi MICSODA

Dinoszauruszok

Az emberi test

Magyarország

Világűr

Budapest 

Matricás rejtvényfüzet  
Budapest 

A természetLovak

Matricás rejtvényfüzetek

8  éves kortól

Fejtsd meg a rejtvényeket, és ragaszd be a matricákat!
Meglátod, mennyi új dolgot tanulsz közben.

Ha kedveled a rejtvényeket és a fejtörő feladatokat, ráadásul 
szeretnél többet megtudni Budapestről, csak gondolkozz,  
és ragaszd be a matricákat! Járd be velünk a várost, fedezd 
fel az épületeket, szobrokat, parkokat! Sokféle furfangos 
rejtvény a szúdokutól a labitintusig vár rád. 

24 oldal
+ egy oldalpár matrica
puha fedeles
23 × 28 cm
1200 Ft/1390 Ft

Nézd más 
szemmel 
a várost!!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-vilagur-mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-emberi-test-mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/budapest-mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-magyarorszag
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-a-termeszet
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-dinoszauruszok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-matricas-rejtvenyfuzet-lovak
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Mi MICSODA OLVASÓ

Mi MICSODA OLVASÓK
Ismeretterjesztő sorozat kezdő olvasóknak! 
A Mi MICSODA OLVASÓ sorozat a teljes kínálat 
kiegészítője, önálló olvasásra alkalmas. Az egyéni 
készségektől függ, hogy ki képes már az első 
osztály végén, és ki csak harmadik osztályban 
ismeretterjesztő szöveg olvasására. A témákkal 
elsősorban a fiúkat szólítjuk meg, akik köztudot-
tan kevesebbet olvasnak, mint a lányok. A betűk 
mérete, a mondatok hossza, a kép és a szöveg 
aránya is a kezdő olvasóknak való. 

64 oldal
kemény táblás
17,5 × 24,5 cm
1995 Ft

7  éves kortól

Az emberi test

DinoszauruszokÓceánok 

A tüdőnkön naponta nagyjából  
12 000 liter levegő áramlik át,  

ez elég lenne 1200 lufi felfújásához!

A Tyrannosaurus rex 
egyszerre akár 

400 kilogrammnyi húst
 is megzabált.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-az-emberi-test
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-dinoszauruszok
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Mi MICSODA OLVASÓ

Bolygók

Időjárás Bálnák és delfinek

Lovak és pónikErdő

Sarkvidékek

Természet

Méhek

A Föld 

Vulkánok

Rovarok 

Az Antarktisz jég borította 
sivatag. Itt mínusz 

98 Celsius-fokot is mértek.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-idojaras-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-termeszet
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-vulkanok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-balnak-es-delfinek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-erdo-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-bolygok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-lovak-es-ponik
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-mehek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-a-fold-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-rovarok-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-olvaso-sarkvidekek-


Mi MICSODA Junior

Mi MICSODA Junior

Ez az interaktív sorozat a Mi MICSODA 
igényességével nyújt ismereteket és
szórakozást az olvasni még nem tudó és  
az éppen olvasni tanuló korosztálynak.
A felnyitható kukucskálók felkeltik a gyerekek 
kíváncsiságát, és aktív közreműködésre
sarkallják őket.

20 oldal
kemény táblás, karton
felhajtható kukucskálók
23,7 × 28 cm
3990 Ft/4290 Ft

5  éves kortól

Magyarország

Iskolás leszek!

Mi MICSODA Junior  
Magyarország

Mimivel és Benővel bejárhatod Magyarország tájait, 
városait, várait és klassz helyeit. Vár az országjáró ebéd, 
és megismerhetsz világhírű magyarokat. 
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A nyíregyházi nagyiéknál 
körülbelül 20 perccel előbb kel 
fel és nyugszik le a nap, mint 
a szombathelyi nagyszülőknél.

Mi MICSODA Junior  
Iskolás leszek!

A világon mindenhol járnak iskolába 
a gyerekek, mégis mindenütt kicsit 
másmilyen az iskola. Mi történik az első 
tanítási napon? Milyen tantárgyakat 
fogsz tanulni?  Hogyan jutsz el 
biztonságosan az iskolába?

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-magyarorszag
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-iskolas-leszek-
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Mi MICSODA Junior

26 oldal
kemény táblás, karton
felhajtható kukucskálók
23,7 × 28 cm
4490 Ft

26 oldal
kemény táblás, karton
felhajtható kukucskálók
23,7 × 28 cm
4490 Ft

Mi úszik a vízen?  
Hogyan mozog a levegő?  

Hogyan terjednek a hangok? 

Egy üveg méz elkészítéséhez  
a mézelő méhnek hosszú utat 

kell megtennie: körülbelül  
75 000 kilométert!

Kísérletek könyve 

A természet

Mi MICSODA Junior  
Kísérletek könyve 

Mi MICSODA Junior  
A természet

A kutatók alaposan megfigyelik a termé szetet és a környező világot, 
kérdéseket tesznek fel, és kísérleteket végeznek, hogy feltevéseiket 
igazolják. Te is szeretnéd jobban megérteni a hétköznapi jelenségeket? 
Ismerj meg és próbálj ki néhány egyszerű kísérletet! 

Hogyan alakul a természet az évszakok váltakozásával?  
Miért olyan fontosak a rovarok? Milyen állatok élnek a hegyekben? 
Mi az apály és a dagály? Ismerd meg a természet ezer arcát!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-kiserletek-konyve
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-a-termeszet
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Mi MICSODA Junior

Várak és lovagok

Rendőrség Állatkert

Földünk

 Lovak és pónik

Tűzoltók 

Focikönyv

Az emberi test

Az erdő 

A világűr

Háziállatok

Dinoszauruszok és más 
ősállatok 

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-az-emberi-test
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/dinoszauruszok-es-mas-osallatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-lovak-es-ponik
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-varak-es-lovagok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-focikonyv
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-haziallatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-foldunk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-az-erdo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-tuzoltosag
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-a-vilagur
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-rendorseg
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-allatkert
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Mi MICSODA Junior

A dínók világa

Az óra és az időOtthonunk működése

Bálnák és delfinek

Méhek és darazsak

KözlekedésRovarok

20 oldal
kemény táblás, karton
felhajtható kukucskálók
23,7 × 28 cm
3990 Ft/4290 Ft

A méhek tánccal 
mondják el a kaptárban 

a többieknek, hogy 
élelemre bukkantak.
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-rovarok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-kozlekedes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-balnak-es-delfinek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-a-dinok-vilaga
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-otthonunk-mukodese
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-az-ora-es-az-ido
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Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Rovarok
Matricás rejtvényfüzet

JJuunniioorr

Matricás rejtvényfüzet

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Rendőrség

JJuunniioorr

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Láttál már galacsint?

Te jó szemtanú lennél? 
Próbáld ki!

Mi MICSODA Junior
Matricás rejtvényfüzetek

A Junior könyvsorozat kiváló 
kiegészítői. A foglalkoztató- 
füzetekben fejtörők, kifestők, 
változatos rejtvények és többször 
átragasztható matricák vannak.

24 oldal
puha fedeles 
újraragasztható matricákkal
23  ×  27,7 cm
1200 Ft/1390Ft

Rendőrség 

Rovarok

5  éves kortól

Mi MICSODA Junior

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-rendorseg
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-rovarok
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Színezd ki!
Fejtsd meg!
Jegyezd meg!

Dinoszauruszok

Otthonunk működése

Lovak és pónikAz erdő

Földünk

Természet

Tűzoltók

Foci

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Az erdő
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvények,  

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Földünk
Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Junior

Természet

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Természet

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

 További termékek és online vásárlás: 
                      www.babilonkiado.hu

Dinoszauruszok

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Tűzoltók
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvények,  

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Földünk
Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Az erdő
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

A sorozatban megjelent:

ISBN 978-963-294-612-2  

www.babilonkiado.hu1200 Ft

© 2020 Babilon Kiadó
© 2016 TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany
Minden jog fenntartva.

Illusztrálta: Dirk Hennig, Max Walther
Szöveg: Birgit Bondarenko, Martin Stiefenhofer
Szerkesztette: Rozgonyi Sarolta
Lektorálta: Gergelics Vali
Nyomdai előkészítés: László Zsuzsi
Nyomda: Pauker Nyomda 

Komm mit in die Natur, zeichne den Schmetterling 
fertig, zähle die Murmeltiere in den Bergen und 
gestalte deine eigene Blumenwiese!
Der Wissensspaß für Kinder ab 4 Jahren. 

Viele tolle Ausmalbilder

Mit lustiger Erstlesegeschichte
Wiederabl sbare Sticker

Spannende R tsel und Spielideen

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Tűzoltók
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvén
yek, 

színező
k,

matricá
k!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Foci
Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Dinoszauruszok

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Rejtvén
yek, 

színező
k,

matricá
k!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Otthonunk    
   működése 

Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Komm mit auf den Reiterhof, löse das  
Turnier-Puzzle und finde das passende Pferd  
zu jedem Reiter. 
Der Wissensspaß für Kinder ab 4 Jahren.

Viele tolle Ausmalbilder

Mit lustiger Erstlesegeschichte
Wiederabl sbare Sticker

Spannende R tsel und Spielideen Rejtvények, 

színezők,

matricák!

 További termékek és online vásárlás: 
                      www.babilonkiado.hu

Dinoszauruszok

Rejtvények, 

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Tűzoltók
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvények,  

színezők,

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Földünk
Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Junior

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

Az erdő
Matricás rejtvényfüzet Matricás rejtvényfüzet

Junior

A sorozatban megjelent:

ISBN 978-963-294-613-9  

www.babilonkiado.hu1200 Ft

© 2020 Babilon Kiadó
© 2016 TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany
Minden jog fenntartva.

Illusztrálta: Dirk Hennig, Max Walther
Szöveg: Birgit Bondarenko, Martin Stiefenhofer
Szerkesztette: Rozgonyi Sarolta
Lektorálta: Gergelics Vali
Nyomdai előkészítés: László Zsuzsi
Nyomda: Pauker Nyomda 

Lovak és pónik

Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Lovak
pónik

és

Mi MICSODA Junior

A világűr

Rejtvények, 

színezők, 

matricák!

Színezd ki!

Fejtsd meg!

Jegyezd meg!

A VilágűrA Világűr
Matricás rejtvényfüzetMatricás rejtvényfüzet

Junior

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-foldunk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-tuzoltok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-dinoszauruszok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-az-erdo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-termeszet-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-lovak-es-ponik
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-a-vilagur
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-foci-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-junior-matricas-rejtvenyfuzet-otthonunk-mukodese-
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Mi MICSODA Ovisoknak

PónikIdőjárásÉpítkezés

Dolgos járművek

Repülőtér

Karácsony

Mi MICSODA Ovisoknak
A köteteket nyitó óvodai beszélgetéssel közös felfedezésre indulnak 
az óvodások. Megfigyelnek, kipróbálnak, kutatnak. A kukucskálók és  
a kreatív feladatok aktivizálják a gyerekeket.

12 oldal, karton
felhajtható kukucskálókkal
kemény táblás
23 × 23 cm
2950 Ft

3-6  éveseknek

A repülők a felhők fölött 
repülnek. Ott a szikrázó 

napsütés ellenére jéghideg 
a levegő.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-repuloter
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-dolgos-jarmuvek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-epitkezes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-idojaras
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-karacsony
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-ponik
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Állatsimgató

Évszakok

Az erdő Az orvosnál A vízparton

Az időKukáskönyv

VonatokRendőrség

Állatkert

Tűzoltók

Mi MICSODA Ovisoknak

A tanyán

Mesébe illő
illusztrációk

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-az-erdo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-a-vizparton
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-allatkert
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-az-orvosnal
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-kukaskonyv
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-az-ido
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-tuzoltok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-evszakok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-allatsimogato
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-a-tanyan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-rendorseg
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-micsoda-ovisoknak-vonatok
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30 MÁSODPERC

96 oldal
puha, kihajtható fedél,
18 × 23 cm
2750 Ft

30 észbontó
téma nem csak

kockáknak mindössze
fél percbenANNE ROONEY

Anne Rooney

TELJESÍTSD  
a 3 perces küldetéseket! 

Teszteld a tudásodat,  
és mélyedj el a témában!

ISMERKEDJ  
meg a valószínűség
számítás alapjaival!

TUDD MEG,  
mi az a fraktál, és mi fán 

terem a szimmetria!

FEDEZD FEL 
a számrendszereket!

ÁMULJ, 
hányféleképpen vannak 

jelen a számok és formák  
a természetben!

OLVASS  
a matematikáról 

30 izgalmas 
fejezetben!

MATEK
MÁSODPERCBEN30

M
ATEK

30 M
ÁSODPERCBEN

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

MATEK
MÁSODPERCBEN30

Anne Rooney számos gyermekeknek 
és felnőtteknek szánt ismeretterjesztő 
könyv szerzője.

Putri Febriana indonéz 
grafikusművész és illusztrátor. 

30 észbontó téma nem csak kockáknak  
mindössze fél percben

Mi a matematika? Miért van rá szükség? Tudnak számolni  
a madarak? Mi az elképzelhető legnagyobb szám?  

Ezekre a kérdésekre, és még sokkal többre választ kaphatsz 
a Matek 30 másodpercben 30 izgalmas fejezetében.

Ha elmúltál nyolcéves, és csíped a tudományt, no meg  
a művészi igényű, jópofa rajzokat, akkor ne hagyd ki  

ezt a könyvet! Jól fogsz szórakozni.

30 dinókori téma     
ősállatrajongóknak

mindössze
fél percben SŐT!!! 

3 másodperces 
összefoglalók és 3 perces 

küldetések várnak 
minden fejezetben!

FEDEZD FEL 
a különféle 

dinoszauruszokat, 
a nagyokat és a kicsiket, 

a húsevőket és a növényevőket 
egyaránt!

DERÍTSD KI, 
hogyan terjedtek el 

a dinoszauruszok a Földön, 
és később hogyan 

haltak ki!

ISMERD MEG 
a triász, a jura 

és a kréta időszak 
mindennapjait!

TUDD MEG, 
honnan tudjuk 
biztosan, hogy 

a dinoszauruszok 
valóban éltek!

OLVASS 
30 sistergően 

izgalmas fejezetben 
az ősállatokról!

FEDEZD FEL 

dinoszauruszokat, 
a nagyokat és a kicsiket, 

a húsevőket és a növényevőket 

a dinoszauruszok a Földön, 
és később hogyan 

haltak ki!

a húsevőket és a növényevőket 

SŐT!!! 
3 másodperces 

összefoglalók és 3 perces 
küldetések várnak 

minden fejezetben!

a dinoszauruszok 
valóban éltek!

a triász, a jura 
és a kréta időszak 
mindennapjait!

TUDD MEG, 
honnan tudjuk 
biztosan, hogy 

Sean Callery

Sean Callery

DINOSZAURUSZOK 
MÁSODPERCBEN30

DINOSZAURUSZOK 30 M
ÁSODPERCBEN

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

MÁSODPERCBEN30
DINOSZAURUSZOK 

30 dinókori téma ősállatrajongóknak 
mindössze fél percben

Téged is lenyűgöznek a dinoszauruszok? Tudni akarod, 
hogy mivel töltötték az idejüket ezek a hatalmas ragadozók? 

Vagy... várjunk csak, nem is voltak mind hatalmasak? 
És talán nem is mind ragadozók? 

Tarts velünk, és ismerd meg a legkülönfélébb dinókat!  

Ne várd meg, míg becsapódik a következő aszteroida - 
inkább te csapd fel a könyvet! Odabent őstörténeti 
sztorik, lenyűgöző adatok, szuper illusztrációk, és 

az elmaradhatatlan 3 perces küldetések várnak.

Sean Callery író és tanár. Kedvenc témája 
a földtörténet, különösen 
a dinoszauruszokért van odáig. 

Sam Hubbard grafikus, illusztrátor. 
A mesekönyvektől a képeslapokon át 
a képregényekig sok mindenbe belelóg 
a ceruzája.

Márialigeti Sára ökológus, erdőkutató. 
A dinoszauruszok világában mostanában 
kiskorú fiaival barangol.

30mp_Dino_hu_borito.indd   1 2016. 09. 12.   21:08

TUDD MEG,
hogyan irányították  

a városállamokat!

OLVASS  
a zseniális művészeikről, 

filozófusaikról  
és tudósaikról!

FEDEZD FEL,  
hogyan éltek  

és öltözködtek!

ISMERD MEG  
az olimpiai játékok  

történetét!

MERÜLJ EL  
a 30 pörgős fejezetben 

az ókori görögökről!

TELJESÍTSD  
a 3 perces küldetéseket!  

Teszteld a tudásodat,  
és mélyedj el a témában!

Cath Senker

30 antik téma
 az ókor rajongóinak 

mindössze 

Cath Senker

GÖRÖGÖK
AZ ÓKORI

Cath Senker szerkesztő, író. 
Több mint 120 gyermekkönyv 
szerzője.  

Essi Kimpmäki grafikus. 
Játékos stílusa élettel tölti meg 
figuráit. Munkáit a természet  
és az utazásai ihletik. 

Matthew Nicholls PhD 
A Readingi Egyetem ókor
történésze. Szakterülete  
az antik világ irodalma, 
építészete és társadalma.  

Hasznos Andrea PhD 
egyiptológus. A Berlini 
Papiruszgyűjteményben kopt 
és kétnyelvű görög – kopt 
kéziratokkal foglalkozik.

AZ ÓKORI GÖRÖGÖK 30 M
ÁSODPERCBEN

MÁSODPERCBEN30
GÖRÖGÖK

AZ ÓKORI
MÁSODPERCBEN30

30 izgalmas téma az ókori görög történelemből.  
Mindössze fél percben a lényeg.  

Gyere, tegyünk időutazást az ókori görögöknél! Ismerkedj  
meg a hétköznapjaikkal és az ünnepeikkel. Járd be a piacot,  

és éld át a nagy csatákat. A jóslat szerint fergeteges élmény vár rád... 

Elmúltál nyolcéves, és érdekelnek a görög hősök?  
Szívesen böngészel vicces képeket? Szereted próbára  

tenni magad? Akkor ki ne hagyd ezt a könyvet!  
Meglátod, jól fogsz szórakozni.

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

fél percben 

30 hódító téma      
időutazóknak
mindössze
fél percben

Simon Holland ÉRTSD MEG, 
miért rettegték messze 

földön is a római 
légiókat!

OLVASS 
30 lebilincselő 

fejezetben az ókori 
Rómáról!

TUDD MEG, 
mi mindent 

köszönhetünk ma is 
a rómaiaknak!

ISMERD MEG 
a császárok, a római 

polgárok, a katonák és 
a rabszolgák 

mindennapjait!

HAGYD, 
hogy téged is 

meghódítson az antik 
nagyhatalom!

SŐT!!! 
3 másodperces 

összefoglalók és 3 perces 
küldetések várnak 

minden fejezetben!

Sim
on H

olland

MÁSODPERCBEN30

AZ ÓKORI RÓM
A 

30 M
ÁSODPERCBEN

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

RÓMA
AZ ÓKORI

MÁSODPERCBEN30
RÓMA

AZ ÓKORI

Simon Holland számos történelmi és 
természettudományos könyv szerzője.

Adam Hill angol grafikusművész, 
könyveket és reklámokat tervez.

Kopeczky Rita az ókortudomány 
doktora, szakterülete a latin, az ógörög 
és a hebraisztika. 

30 hódító téma időutazóknak mindössze 
fél percben

Klasszikus, sőt mi több, klassz! Időutazás most 
kedvezményes áron!

Ez a könyv telis-tele van izgalmas tényekkel 
és fantasztikus történetekkel az ókor 

leghatalmasabb civilizációjáról. 
A szuper illusztrációk és az elmaradhatatlan 
3 perces küldetések révén szinte haraphatod 

az ókori Róma levegőjét. Ámulj és bámulj!

30mp_Roma_borito_hu.indd   1 2016. 09. 13.   8:33

ESŐERDŐK ESŐERDŐK
TUDD MEG, 

miért és hogyan óvjuk 
meg az esőerdőket!

FEDEZD FEL 
az esőerdőket 

szintről szintre!

ISMERD 
meg a bennük 
élő népeket!

OLVASS 
30 izgalmas 
fejezetben 

az esőerdőkről!

FEDEZD FEL 
az esőerdőket 

OLVASS
30 izgalmas 
fejezetben 

az esőerdőkről!

ESŐERDŐK
Jen Green PhD számos ismeret-
terjesztő gyerekkönyv neves szerzője. 
Az angliai Sussexi Egyetemen tanít.

Steph Murphy angol grafikus. 
Illusztrációi egyszerre informatívak 
és szemet gyönyörködtetők.

Mika Peck PhD az angliai Sussexi 
Egyetem oktatója. Szakterülete 
a trópusi esőerdők természetvédelmi 
biológiája.

Márialigeti Sára MSc biológus. 
A hazai erdők növényvilágát ku-
tatja, a környezeti nevelést saját 
gyermekein gyakorolja.

ESŐERDŐK

SŐT MI TÖBB!!!
3 másodperces összefoglalók, 

izgalmas információk 
és 3 perces küldetések várnak 

minden fejezetben!

30 füllesztő
téma ifjú dzsungel-

kutatóknak mindössze
fél percben

Jen Green

JEN GREEN

MÁSODPERCBEN30
MÁSODPERCBEN30

30 M
ÁSODPERCBEN

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

30 füllesztő téma ifjú dzsungelkutatóknak 
mindössze fél percben

Indulj Föld körüli utazásra, és járd be velünk planétánk 
esőerdőit! Ne aggódj, hogy eltévedsz! A mindössze 
fél perc alatt elolvasható fejezetek jól átláthatók és 
élvezetesek, 3 másodpercben pedig mindig külön 

összefoglaljuk a lényeget, hogy biztos útjelzőid 
legyenek a kaland során. 

Ez a trendi rajzokkal illusztrált könyv szórakoztató 
kalauzod lesz az esőerdők megismerésében. CSODÁLD MEG 

hihetetlenül gazdag 
élővilágukat! 

30mp_esoerdok_borito_hu.indd   1 2017. 09. 07.   15:28

Tudás 30 másodpercben
Ezek a könyvek aktuális és vidám bevezetőt nyújtanak  
a tudományok és a történelem világába. Tények, adatok, 
érdekességek 30 pörgős fejezetben, művészi igényű,  
vicces illusztrációkkal. Kattanj rá a témára, teljesítsd  
a 30 másodperces küldetéseket!

8  éves kortól

Dinoszauruszok 
30 másod percben

Az ókori görögök 
30 másod percben

Esőerdők 
30 másod percben

Az ókori Róma
30 másod percben

Matek
30 másod percben

FEDEZD FEL 
a nagy művészeti 

mozgalmakat a reneszánsztól 
a rokokón és a poszt-

impresszionizmuson át 
a pop-artig!

ISMERKEDJ 
meg a különböző művészeti 

stílusokkal, és neves 
alkotóikkal!

ÉRTSD MEG, 
mi mindenre 
megtaníthat 

minket!

FEDEZD FEL, 
hogyan változott 

a művészet az évszázadok 
során!

OLVASS 
a művészetről 
30 elképesztő 

fejezetben!

TELJESÍTSD 
a 3 perces küldetéseket, 

és lépj  a legnagyobb 
művészek nyomába! 

Susie Hodge

30 festői téma
 kis műértőknek

mindössze
 fél percben

M
ŰVÉSZET

SUSIE H
ODGE

30 festői téma kis műértőknek 
mindössze fél percben

Mi a művészet, és mitől értékes? Hallottál már a Szemét című 
műalkotásról? Na és az indiai tehénfajta vizeletéből készült 

sárga festékről? Mi fán terem a konceptualizmus, 
és mire föl a barokk pompa?

Ismerkedj meg a művészet történetével a barlang-
festményektől kezdve az újmédia-művészetig, és alkoss

 te is a különböző stílusokban!

Ha elmúltál nyolcéves, és csíped a művészetet, ki ne hagyd 
ezt a könyvet! Jól fogsz szórakozni.

 te is a különböző stílusokban! te is a különböző stílusokban!

Ha elmúltál nyolcéves, és csíped a művészetet, ki ne hagyd Ha elmúltál nyolcéves, és csíped a művészetet, ki ne hagyd 
ezt a könyvet! Jól fogsz szórakozni.ezt a könyvet! Jól fogsz szórakozni.

Susie Hodge a Royal Society of Arts 
tagja, művészettörténész, képző művész, 
újságíró, és több mint 100 könyv szerzője. 
Világszerte a múzeumok nagy ismerője, 
rend szeresen vezet be szél getéseket és 
tart előadásokat, műhelyfoglalkozásokat 
a művészethez tartozó legváltozatosabb 
témakörökben. Gyakori együttműködője 
rádió- és tévé programoknak, dokumen-
tum filmeknek is. 

tart előadásokat, műhelyfoglalkozásokat 

Wesley Robins díjnyertes illusztrátor. 
A londoni Kingston Egyetemen diplomázott. 

30 M
ÁSODPERCBEN

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

MŰVÉSZET
MÁSODPERCBEN30

MŰVÉSZET
MÁSODPERCBEN30

30mp_muveszet_borito_hu.indd   1 2017. 09. 25.   17:33

SPORT 30 M
ÁSODPERCBEN

ÉRTSD MEG,  
hogy sportolni nemcsak jó,  

de egészséges is!

ISMERD MEG  
az egyéni és csapatsportok 

szabályait!

MERÜLJ EL  
az olimpiák évezredes 

történetében!

FEDEZD FEL  
a legnépszerűbb 

sportágak kialakulásának 
történetét!

OLVASS  
30 érdekfeszítő  
sportos témáról!

Teljesítsd 
a 3 perces küldetéseket!  

Teszteld az erőnléted,  
és mélyedj el jobban  

a témában!

John Brew
er

SPORT
30 izmos sporttéma. Mindössze fél percben a lényeg.

Sportolsz, vagy csak drukkolsz a kedvenceidnek?  
Az élmény semmihez sem hasonlítható. Tudod, honnan kapja 

testünk az energiát? Hol játszottak először kosármeccset?  
Hol van az emberi teljesítőképesség határa? Várnak rád  

a sportlegendák és a sporttörténet nagy pillanatai.

Elmúltál nyolcéves? Itt az ideje behatóbban megismerkedned  
a sportokkal. Elképesztő információk, rövid küldetések,  

színes illusztrációk – Vigyázz, kész, rajt, olvass!  

John Brewer PhD egyetemi tanár, a londoni St. Mary’s 
Egyetem Sporttudományi Tanszékének vezetője.

Tom Woolley brit grafikus. Gyerek- és felnőtt könyveket 
egyaránt illusztrál, de emellett rendszeresen vannak saját 
kiállításai is.

Jessica Hill PhD egyetemi docens, a londoni St. Mary’s 
Egyetem Sporttudományi Tanszékén fiziológiát tanít.

Gergelics József ötéves kora óta sportrajongó.  
16 évesen már gyakornok volt a nemzeti hírügynökség 
sportszerkesztőségében, jelenleg szerkesztő-újságíró.

SPORT

30 izmos téma 
sportőrülteknek

mindössze
fél percben

John Brewer

MÁSODPERCBEN30MÁSODPERCBEN30

2750 Ft
www.babilonkiado.hu

Sport 
30 másod percben

Művészet 
30 másod percben

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-gorogok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/sport-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/muveszet-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/esoerdok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matek-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/dinoszauruszok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-roma-30-masodpercben
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30 MÁSODPERC

Az ókori Egyiptom
30 másodpercben

Találmányok 
30 másod percben

Az emberi test 
30 másod percben

A világűr 
30 másod percben

Tudomány 
30 másod percben

A Föld 
30 másod percben

Óceánok  
30 másodpercben

Időjárás 
30 másod percben

Leonardo da Vinci 
30 másod percben

Az emberi agy
30 másod percben

Rovarok 
30 másod percben

30  jó sztori     
a civilizáció hajnalá-
    ról mindössze  
          fél percben

Anita Ganeri

TELJESÍTSD
a 3 perces küldetéseket! 

Teszteld a tudásodat,  
és mélyedj el  
a témában!

30 jó sztori a civilizáció hajnaláról mindössze fél percben

Ki teremtette a világot? Miért lopta el Prométheusz a tüzet? 
Hogy szerezte vissza Thor az ellopott pörölyt? Hősök és 

cselszövők, istenek és istennők, szörnyetegek, varázslat, 
titkok és csodák – mind rád várnak!

Elmúltál nyolcéves? Bírod a mítoszokat? Szereted  
a művészi igényű, jópofa rajzokat? Akkor ne hagyd  

ki ezt a könyvet: jól fogsz szórakozni!

Anita Ganeri
Számos díjnyertes ismeret
terjesztő gyerekkönyv szerzője. 
ÉszakAngliában él.

Melvyn Evans
Sokoldalú alkotóművész, 
festményeket, grafikákat, 
nyomatokat és könyvillusztrá
ciókat egyaránt készít. Műveit 
kiállításokon is meg lehet 
tekinteni. 

 

TARTS legendás 
hőseinkkel kalandos 

útjukon!

KÜZDJ MEG te is 
képzeletben a rettentő  
mitikus fenevadakkal! 

ÉRTSD MEG őseink 
gondolkodását csodás 

történeteiken  
keresztül!

ISMERKEDJ  
különböző népek  
mondavilágával!

OLVASS a világ 
teremtéséről,  
az emberek  

születéséről! 

MÁSODPERCBEN30
MÍTOSZOKMÁSODPERCBEN30

MÍTOSZOK

30 M
ÁSODPERCBEN

9 789632 943923
2750 Ft

www.babilonkiado.hu

Anita Ganeri

30mp_Mitologia_borito_hu.indd   1 2016. 09. 12.   21:00

Mítoszok 
30 másod percben

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mitoszok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/rovarok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/idojaras-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/leonardo-da-vinci-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/oceanok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-okori-egyiptom-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/talalmanyok-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-emberi-agy-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-vilagur-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tudomany-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-fold-30-masodpercben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/az-emberi-test-30-masodpercben
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SZÍNES ISMERETEK

Ismerd meg a tényeket, 
és gondolkodj róluk!   

Képben vagy?
A kamaszoknak szóló új sorozat fontos témákat jár körül, 
bemutatva a tényeket, a lehetőségeket és a kockázatokat. 
Tudod, miért jó, ha képben vagy? Mert a most zajló vál-
tozások a te jövődet befolyásolják. Olvass, és gondolkodj 
arról, hogy mi zajlik a világban!

96 oldal
puha, kihajtható fedél
18,5 × 24 cm
3200 Ft

Hekkerek 

A jövő embere

What's the issue?
HaCkers

Tom Jackson      Cristina Guitian

Ri
g
h
t
sw

r
o
n
g
s

Electio n  m e ddling
identity theft activism

Freedom
of speech

H o w s whys

FA K E  N EWS
C L i c k b a i t

Tom Jackson

Cristina Guitian

Cristina Guitian

KÉPBEN  VAGY?

HEKK R KE E

What's the issue?
Future Humans

Tom Jackson      Cristina Guitian

WHAT’s THE ISSUE?

Tom Jackson

Cristina Guitian

Cristina Guitian

KÉPBEN  VAGY?

W

O
N
G
S

R

R
I
G
H
T
S

w h ysh o w s

Human enha ncement
medicinetech

science vs MoraLITY

? ??

genetics

P l a y i n g  g o d

live forever?

who wantsto

A
EMBERE

JÖ ŐV
Képben vagy?  
Hekkerek

Képben vagy?  
A jövő embere

Mi az internetbiztonság?  
Kik a hekkerek, és jók vagy 
rosszak? Mit tehetünk ellenük?  
Mi a kiberharc és a sötét web? 

Mi a mesterséges intelligencia?  
Merre fejlődik a tudomány?  
Milyen lesz a jövő generációja? 
Lehetséges a halhatatlanság,  
és egyáltalán akarjuk-e? 

10  éves kortól

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepben-vagy-a-jovo-embere
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepben-vagy-hackerek
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96 oldal
kemény táblás
21,5 × 28 cm
3990 Ft

9  éves kortól

Štěpánka Sekaninová, Eva Chupíková 

Hétköznapi holmik krónikája  
Kéznél vannak, nap mint nap használjuk őket,  
de eszünkbe sem jut, hogy eltöprengjünk róluk.  
Miről is? Hát a hétköznapi holmijainkról! A ci
pőről, az esernyőről, a fogkeféről, a fogpiszká
lóról, a zokniról, a játék babáról és így tovább. 
Melyiket ki találta fel, és mikor? Vajon mennyit 
változtak az idők folyamán? Ha tudni szeretnéd 
a választ ezekre a kérdésekre, csak üsd fel a 
könyvet, hogy fellebbentsd a fátylat a rejtélyek
ről – olvass hétköznapi dolgainkról, és tudj 
meg róluk minél többet!

A középkori babák 
fából vagy viaszból 

készültek, hétköznapi 
ruhákba öltöztették 

őket.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hetkoznapi-holmik-kronikaja
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Forgass filmet  
10 lépésben!

Tanulj meg kódolni 
10 lépésben!

Tanulj meg főzni 
10 lépésben!

Készíts animációs filmet  
10 lépésben!

Szuperprofi-könyvek
Önbizalom, kreativitás, 
önálló és felelősségteljes 
gondolkodás, kezdemé-
nye zőkészség  – ha ezeket 
elsajátítod, már félig profi 
lehetsz.

64 oldal,
kemény táblás,
belül spirálozott
21 × 26 cm
3490 Ft

9/12  éves kortól

Légy te is menő blogger 
és vlogger 10 lépésben!

Szuperprofi
Készíts animációs filmet 10 lépésben!

Szuperprofi
Forgass filmet 10 lépésben!

Szóval érdekel az animációs filmek világa? Te is szívesen 
belevágnád a gyurmafejszédet? Itt az alkalom! Nem kell hozzá 
hollywoodi stúdió, sem vastag pénztárca. Papírra, ollóra, gyurmá-
ra, kartondobozra és hasonlókra lesz szükséged, valamint egy 
okostelefonra vagy táblagépre.

Leforgatnád végre a saját filmedet, de éppen nincs néhány millió 
spórolt pénzed? Nehogy ez visszatartson! Ebből a könyvből 
meg tanulhatod, hogyan írj forgatókönyvet, hogyan tervezz 
storyboardot, hogyan forgass akár egy mobiltelefonnal, és sok  
mást is. Kövesd a könyv útmutatásait lépésről lépésre, és 
készítsd el életed első saját filmjét!

SZÍNES ISMERETEK

Kipróbálnád? Belevágnál?  
Csak kövesd a 10 lépést!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperprofi-legy-te-is-meno-blogger-es-vlogger-10-lepesben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperprofi-tanulj-meg-fozni-10-lepesben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperprofi-forgass-filmet-10-lepesben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperprofi-keszits-animacios-filmet-10-lepesben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperprofi-tanulj-meg-kodolni-10-lepesben
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Varázslatos albumok 
Olvashatod az elejétől a végéig, lapozgathatod, vagy a színes nyilakat 
követve felfedezheted az összefüggéseket. Az angol szerzőpáros 
különleges vizuális élményt nyújtó könyvei Európa-szerte sikert arattak. 

9  éves kortól

112 oldal
kemény táblás
31 × 25,6 cm
6690 Ft

112 oldal
kemény táblás
31 × 25,6 cm
6490 Ft

Amanda Wood és Mike Jolley
Varázslatos emberiség

Ebben a könyvben 60 szemléletes ábra rendszerezi a tudásunkat az 
őskortól a középkor végéig. Ismerd meg a lenyűgöző civilizációkat és 
találmányokat! Tudj meg többet a földművelés, az írás, az öltözködés,  
a pénz, a gyógyítás, a hadviselés, a szórakozás és a felfedezések történe-
téről! Ha követed a színes nyilakat, világossá válnak az összefüggések. 

Amanda Wood és Mike Jolley
Varázslatos természet

Ebben a könyvben 67 szemléletes ábra rendszerezi tudásunkat a természet 
világáról. Ezek az ábrák a legkülönfélébb módon mutatják be, mi mindent 
tesznek meg az állatok és a növények a túlélésért. Kiderül, miért éppen így 
néznek ki, és miért éppen így viselkednek. Fedezd fel a köztük lévő titkos 
összefüggéseket!  

Egy kép többet mond 
ezer szónál!

Varázslatos emberiség

Varázslatos természet

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/varazslatos-termeszet
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/varazslatos-emberiseg-
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80 oldal
puha fedeles
21,9 × 28,9 cm
4490 Ft

96 oldal
kemény táblás
29,7 × 25 cm
4390 Ft

32 oldal
kemény táblás, dombornyomott borító
24,8 × 30,5 cm
4690 Ft

7  éves kortól

7  éves kortól

8  éves kortól

Különös lények az óceán mélyén
Különleges ismeretterjesztő könyv látványos fotókkal, tényekkel és érdekességekkel  
az óceán mélyének fura lakóiról. Mire való a mélytengeri horgászhal világító pecabotja? 
Hogyan védi meg ragyogó fénye a világító tintahalat? Milyen állatok nyüzsögnek a víz  
alatti füstölgők oldalában? Merülj az óceán mélyére, és láss csodát! 

Arányok atlasza
Az izgalmas összehasonlításokat böngészve  
az eddig ismert jelenségek új megvilágításba  
kerülnek.

Discovery Expressz
Lélegzetelállító közlekedéstörténeti világutazásra invitálja a gyerekeket ez a látványos, 
interaktív könyv. A felhajtható kukucskálók mögött furfangos rejtvényeket találsz. 
Fejtsd meg őket, és elvezetnek az elveszett professzorhoz! Útközben elképesztő úszó, 
repülő, guruló szerkezetekkel is találkozhatsz.

Válts nézőpontot! 
Mérd fel a világot 

magad körül!

SZÍNES ISMERETEK

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kulonos-lenyek-az-ocean-melyen
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/aranyok-atlasza
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/discovery-expressz
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Mit rejt?
Az újszerű formához újszerű koncepció társul: az oldalak úgy rétegződnek egymásra, 
ahogy a három főszereplő, Lili, Lali és Jojó kutya térben és időben egyre távolabb 
utaznak. Az olvasó nemcsak ismereteket szerezhet egy-egy témáról, hanem az 
oldalak alját szegélyező rajzok segítségével böngészheti a vidám illusztrációkat.

Mit rejt a múlt?

Mit rejt a dinók világa? 

Mit rejt a világűr?

24 oldal
kemény táblás, karton, különleges rétegek
21,7 × 34,8 cm
4270 Ft

7  éves kortól

DiNÓK VILÁGA?

Böngésző, 
képregény és 

ismeretterjesztő 
könyv egyben! 

Mit rejt a dinók világa? 

Lili és Lali Jojó kutyával együtt kalandoznak a dinoszauruszok korában. Csatlakozz 
hozzájuk! Járd be velük a triász, a jura és a kréta korszakot, kövesd a dinoszauruszok 
történetét a megjelenésüktől a kihalásukig. Ismerd meg a Földet egykor benépesítő 
lenyűgöző élőlényeket! Hogyan gondoskodtak a dinoszauruszok a fiókáikról? Mikor 
uralta a világot a rettentő Tyrannosaurus? Honnan tudjuk, milyenek voltak és hogyan 
éltek a dinoszauruszok? 

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mit-rejt-a-dinok-vilaga-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mit-rejt-a-mult-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mit-rejt-a-vilagur-
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32 oldal
kemény táblás
24 × 28 cm
3990 Ft 

4  éves kortól

Mi mentjük meg a Földet!
A Föld veszélyben van, nem nézhetjük tétlenül  
a pusztulását, hiszen a természet mindannyiunk  
közös kincse. Mindenki tehet valamit a megmen-
tése érdekében. A könyv 12 gyerek inspiráló 
példáján keresztül mutatja meg, hogy már  
a leg  kisebbek is mennyi mindent tehetnek boly-
gónkért. Sőt! A gyerekekről példát vehetnek  
a felnőttek.  
Hartmann Johanna, a hazai Fridays For Future 
mozgalom egyik elindítója és szervezője elő-
szavával. 

Rajtad is áll 
a Föld jövője!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/mi-mentjuk-meg-a-foldet-
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Mesés illusztrációk, 
sok-sok ismeret

Láss csodát!
Ez a könyv a természet mindennapos eseményeit 
meséli el. Néhány történet lassan, napok, hetek 
alatt játszódik le. Ilyen a lepke kibújása a bábból, 
vagy az, ahogyan a mókus bespájzol magának 
télire. A napfelkelte, vagy egy felhő születése 
viszont a pillanat műve.  Hagyd, hogy magukkal 
ragadjanak a természet meséi, lassulj le, figyelj  
és láss csodát!

Írta: Rachel Williams 
Illusztrálta: Freya Hartas

128 oldal
kemény táblás
23,5 × 29 cm
4995 Ft

6  éves kortól
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JÁTÉKOS ISMERETEK

Építsd fel! 
Könyv és játék egyben. A gyerekek az elemekből 
összerakhatják a címben szereplő helyszínt  és 
 a hozzá tartozó figurákat.

5  éves kortól

• Fejleszti a kézügyességet
• Kreatív
• Szemléletes

könyv: 32 oldal, 16,4 × 23 cm
doboz: 18,2 ×  25 ×  6,2 cm
5490  Ft/5990 Ft 

Repülőtér TűzoltóságDivatstúdió

Farm Építkezés

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/epitsd-fel-farm-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/epitsd-fel-epitkezes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/epitsd-fel-repuloter
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/divat-studio
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/epitsd-fel-tuzoltosag
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JÁTÉKOS ISMERETEK

Itt a helyed! 
Háromszög nem találja a helyét azok közt, 
akik mások, mint ő. Végül rájön, hogy egy 
csomó mókából kimarad, ha csak a hozzá 
hasonlókkal barátkozik. Nem baj, ha más 
vagy, itt mindenkinek van helye!

Itt a helyed!

32 oldal
puha fedeles
24,4 × 24,5 cm
1900 Ft

5  éves kortól

Háromszöggel valami nem kerek,  és olyan kis elveszett a négyzeten. 
Elindul, hogy felkutassa a hozzá hasonlókat! 
Meg is találja a többi háromszöget, de még mindig nem áll össze a kép. 
Ha megtalálja, meg is állja a helyét? 

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/itt-a-helyed-
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Az első mérföldkövek
Minden kötet a kisgyermekkor 
egy-egy nehéz helyzetéről szól.  
Kedves állatcsaládok segítenek 
megbirkózni a kihívásokkal.

Pisze úszni tanul

Pocak csak a szedret szereti

Hová lett a szundikendőm?

Szép álmokat, Brumó!

32 oldal
irkafűzött
24,5 × 24,5 cm
1590 Ft

2  éves kortól

Amb e r  S t ewa r t  •  L ay n  Ma r l owAmb e r  S t ewa r t • L ayn  Ma r l ow

Pisze, a kis vidra már sok 
mindent tud. Csak úszni nem. 

Vajon hogy fogja ezt is megtanulni?  

Egy kisgyerek és szülei sokféle kihívással néznek 
szembe. Az első évek mérföldkövei sorozatban kedves 
állatcsaládok segítenek lépésről lépésre megbirkózni 

ezekkel a nehézségekkel. 
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Neked is MENNI FOG,
kicsi VIDRA!

Pisze	ú
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1590 Ft
ISBN 978-963-294-548-4

www.babilonkiado.hu
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Az első évek mérföldkövei

I _CAN_SWIM_CVR_hu.indd   All Pages 2018. 12. 14.   19:20

Amb e r  S t ewa r t  •  L ay n  Ma r l ow

Pocak, a kíváncsi kis vakond imád új dolgokat 
felfedezni. Kivéve, ha evésről van szó. Ami azt illeti, 
kizárólag szedret hajlandó enni. Ez a mese arról szól, 
hogyan fedezi fel végül Pocak a többi finomságot.

Egy kisgyerek és szülei sokféle kihívással néznek 
szembe. Az első évek mérföldkövei sorozatban kedves 
állatcsaládok segítenek lépésről lépésre megbirkózni 

ezekkel a nehézségekkel. 

1590 Ft
ISBN 978-963-294-550-7

www.babilonkiado.hu

FINNYÁSBÓL 
BÁTOR EVŐ  
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Az első évek mérföldkövei

Pocak, a kíváncsi kis vakond imád új dolgokat 
felfedezni. Kivéve, ha evésről van szó. Ami azt illeti, felfedezni. Kivéve, ha evésről van szó. Ami azt illeti, 

BERRIES_ARE_BEST_CVR_hu.indd   All Pages 2018. 12. 14.   19:19

Amb e r  S t ewa r t  •  L ay n  Ma r l owAmb e r  S t ewa r t L ay n  Ma r l ow

Nyuszmusz, a kis nyuszi már nem is olyan 
kicsi. De hiába telik-múlik az idő, még mindig 

nem tud elaludni kedvenc szundikendője nélkül.  

Egy kisgyerek és szülei sokféle kihívással néznek 
szembe. Az első évek mérföldkövei sorozatban kedves 
állatcsaládok segítenek lépésről lépésre megbirkózni 

ezekkel a nehézségekkel. 
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Nyuszmusz megtanul 
EGYEDÜL ELALUDNI
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1590 Ft
ISBN 978-963-294-549-1

www.babilonkiado.hu
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Az első évek mérföldkövei

I_NEED_A_BLANKIE_CVR_hu.indd   All Pages 2018. 12. 14.   19:20

Amb e r  S t ewa r t  •  L ay n  Ma r l owAmb e r  S t ewa r t L ay n  Ma r l ow

Ha leszáll az este, Brumó, a medvebocs fél, 
hogy rosszat fog álmodni. Szerencsére 

medvepapa mellette van, és megnyugtatja. 
Így sokkal könnyebb elaludni. 

Egy kisgyerek és szülei sokféle kihívással néznek 
szembe. Az első évek mérföldkövei sorozatban kedves 
állatcsaládok segítenek lépésről lépésre megbirkózni 

ezekkel a nehézségekkel. 
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Búcsú az ELALVÁS 
ELŐTTI FÉLELMEKTŐL
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1590 Ft
ISBN 978-963-294-551-4

www.babilonkiado.hu
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Az első évek mérföldkövei

GOODNIGHT_SLEEP_TIGHT_CVR_hu.indd   All Pages 2018. 12. 14.   19:18

Ezekkel a mesékkel 
könnyebb megoldani  
a nehéz helyzeteket.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/pisze-uszni-tanul
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hova-lett-a-szundikendom
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/pocak-csak-a-szedret-szereti
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szep-almokat-brumo
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Ki kíván jó éjszakát? 

Ki játszik a kertben? 

12 oldal
karton, háromszorosan kihúzható részekkel
15 × 15 cm
2200 Ft/2490 Ft

1-3  éveseknek

Húzd és mondd!
Játékos lapozgatók a legkisebbeknek. Told el! Húzd 
ki! Nézd csak, van még egy fülecske! A népszerű 
sorozat új grafikával folytatódik. 

Ki repdes 
a virágok között?

Vízparti móka

Erdei állatok

A dzsungelben

Háziállatok

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-ki-kivan-jo-ejszakat-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-ki-jatszik-a-kertben-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-a-dzsungelben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-vizparti-moka
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-haziallatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/huzd-es-mondd-erdei-allatok
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Kukucs - Puszi

Bújócska 
Kuckók és vackok

Bújócska 
Csíkok és pöttyök

Kukucs - Maci

10 oldal
karton, a végén tükörrel
18 × 18 cm
3390 Ft

10 oldal
karton
19 × 19 cm
2690 Ft

1-3  éveseknek

1-3  éveseknek

Kukucs - Puszi
Kukucs - Maci

Minden oldalpáron van egy 
ujjal kitekerhető meglepetés: 
forgatáskor kinyílik és előbújik 
egy másik kép.

Bújócska

Ezekben könyvekben elbújtak 
az állatok. Bújócska közben 
pedig sok minden kiderül róluk. 
Az állatok körvonalát át is 
rajzolhatják a gyerekek papírra, 
és kiszínezhetik, a kidomborodó 
formákat pedig átsatírozhatják.  

Kukucs!  
Ki az?  
Hopp!  

Te vagy az! A pöttyök, csíkok 
és színek jól elrejtenek!
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Ne ébreszd fel a sárkányt! Ki szereti a sárkányt?

32 oldal
kemény táblás
25,5 × 24,5
2490 Ft

1-3  éveseknek

Sárkányos interaktív 
mesék

Írta: Bianka Schulze 
Illusztrálta: Samara Hardy
 
 
Ne ébreszd fel a sárkányt!

Ssss! Most tényleg maradj 
csöndben! Ez a csibész sárkány
végre elaludt. De bármikor 
felébredhet! Vigyázz, nehogy
hangosan lapozz!

Ki szereti a sárkányt?

Sárkány alig várta a PUSZI-
NAPOT. Most mégis szomorú,
mert mindenkinek más dolga 
akadt, és senki nem foglalkozik
vele. Gyere, vidítsuk fel!  
Pislogj kettőt, ha készen  
állsz a mókára!

10 oldal
karton
16 × 16 cm
2870 Ft

1-3  éveseknek

Okos baba  
A térbeli tárgyak és állatok körvonalát a kisgyerek 
kívülről vagy belülről körbetapogathatja.

Állatok hangja Ellentétek

Zárjuk öleléssel, 
nevetéssel a napot!
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ne-ebreszd-fel-a-sarkanyt-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ki-szereti-a-sarkanyt-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/okos-baba-ellentetek-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/okos-baba-allatok-hangja
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8 oldal
4 kétoldalas húzókával
karton
18,7 × 18,7 cm
2590 Ft

22 oldal
karton
12,5 × 26,5 cm
2490 Ft

1-3  éveseknek

1-3  éveseknek

Tili-Toli     

Aranyos meseszál, strapabíró kétoldalas húzókák a pici praclikba.
Jannie Ho bébikönyv-sorozata továbbra is a legnépszerűbb!

Cikcakk lapozó     

Rókafej, pandatest, tigrisláb? Miért is ne? 
Az oldalak lapozgatásával újabb és újabb 
fantasztikus és csibész lényeket alkothatnak  
a gyerekek.

Bujszi kutya ölelésre vágyik

Cikkcakk lapozó

Inci Finci keresi a mamájátNyuszó Muszó elvesztette 
a maciját

Kicsi Breki keresi az 
elefántját

Cicó Micó bújócskázik

BEST
SELLER

KICSIKNEK
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tili-toli-cico-mico-bujocskazik
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tili-toli-nyuszo-muszo-elvesztette-a-macijat
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tili-toli-inci-finci-keresi-a-mamajat
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tili-toli-bujszi-kutya-olelesre-vagyik
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tili-toli-kicsi-breki-keresi-az-elefantjat
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/cikcakk-lapozo
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12 oldal
karton
kihajtható oldalakkal
15 × 15 cm
2290 Ft

1-3  éveseknek

Képes könyvecském     

A tematikus könyvecskékkel a legkisebbek felfedezhetik  
a környezetüket és ismerkedhetnek a szavakkal.  
A kinyitható nagy képen pedig minden együtt van,  
ami a könyvben szerepel. 

Képes könyvecskéim
Állatok

Képes könyvecskéim
Az oviban

Képes könyvecskéim
A piacon

Képes könyvecskéim
Otthon

Nézd csak! 
Tudod mi ez?

KICSIKNEK
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepes-konyvecskem-2-otthon
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepes-konyvecskem-1-allatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepes-konyvecskem-3-az-oviban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kepes-konyvecskem-4-a-piacon
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3   éves kortól 3   éves kortól 

Jó éjt, maci!

SzínekEllentétek Formák

Nyüzsgő tanya Dolgos építők

12 oldal
karton, mozgatható elemekkel
17,7 × 17,7 cm
2790 Ft

12 oldal
karton
Varázslámpa, amivel trükkösen láthatóvá válnak az állatok a sötétben
20,7 × 20,4 cm
3290 Ft

1-3  éveseknek

Tekergető

Minden oldalpáron van egy 
ujjal kitekerhető meglepetés: 
forgatáskor kinyílik és előbújik 
egy másik kép.

Jó éjt, maci!
Fenyvesi Orsolya versikéjével

Maci aludni készül, de előbb mindenkinek, aki a szívének 
kedves, jó éjszakát kíván. Csúsztasd a varázslámpát a lapok 
közé, és keresd meg a maci barátait az éjszaka sötétjében! 

Hangzós könyvek
Lapozz, nyomd meg a gombot, és hallgasd meg a képen látható 
állat vagy gép hangját! Carles Ballesteros, a neves katalán 
illusztrátor kifejező, modern képei a leegyszerűsített jellemzőket 
sűrítik. 

12 oldal
karton,  
minden oldalpárhoz másmás hang
3 gombelem
18 ×16,5 cm
3890 Ft

Varázslámpás	könyv

Joshua George

Varázslám
pás	könyv

Jó	éjt,	m
aci!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hangzos-konyvek-nyuzsgo-tanya
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hangzos-konyvek-dolgos-epitok-dorr-brumm-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/jo-ejt-maci-varazslampas-konyv-fenyvesi-orsolya-versikejevel
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tekergeto-formak
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tekergeto-ellentetek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/tekergeto-szinek
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12 oldal
karton, kivehető és a zsebekbe  
helyezhető állatfigurákkal
18,5 × 25,5 cm
3790 Ft

1-3  éveseknek

Aki bújt, aki nem, kukucs!
Figyeld meg a kisegeret, és fejtsd meg a vidám rímekbe szedett 
találós kérdést, hogy megtudd, milyen állatokat rejtenek  
a hajtókák! Új kötet Thorsten Saleinától, a népszerű Hohó!  
Kié ez a popó? szerzőjétől, Fenyvesi Orsolya fordításában.

Jóéjtpuszi mindenkinek!  
Bújtasd ágyba az állatokat, készíts egy pohár vizet  
vagy egy könyvet az ágy mellé, keresd meg mindennek  
a helyét! Vedd ki, és tedd máshová, ahányszor csak  
akarod! Jó játék az esti lefekvés előtt. 

Jóéjtpuszi mindenkinek!

Hohó! Kié ez a popó?

Aki bújt, aki nem, kukucs!
Patrícia Geis

Este van. Szép napunk volt! 
De most már Cirmos, Tapsi, 
Röfi  és Maci is aludni készül.

Amíg a mesét hallgatja, a kisgyerek a szereplők kartonfi guráit
 és a kipattintható kellékeket becsúsztathatja a neki tetsző helyre. 

Esti mese és játék, amit minden lefekvéskor elővehetünk.

Takard be őket, adj nekik jóéjtpuszit, 
és teljesítsd a kívánságukat! 

Békés, nyugodt álmokat mindenkinek!

Patrícia Geis

© 2016, Patricia Geis
© 2016, Combel Editorial,
©  2018, Babilon Kiadó, amely a Tessloff és Babilon Kiadó márkaneve

Nyomdai előkészítés: László Zsuzsi
Nyomás: Kína 

www.babilonkiado.hu3790 Ft

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély. 
Apró alkatrészeket tartalmaz, 
ezért 3 éves kor alatt nem ajánlott. 

ISBN 978-963-294-478-4    

Este van. Szép napunk volt! Este van. Szép napunk volt! Este van. Szép napunk volt! Este van. Szép napunk volt! 
De most már Cirmos, Tapsi, De most már Cirmos, Tapsi, De most már Cirmos, Tapsi, De most már Cirmos, Tapsi, 
Röfi  és Maci is aludni készül.Röfi  és Maci is aludni készül.

Maci csak Pici macival 
hajlandó ágyba bújni. 

Egy puszi Macinak, egy a picinek. 
Álmodjatok szépeket!

COVER_Un_petonet_i_a_dormir_HU.indd   1 2017. 11. 13.   18:24

2   éves kortól 

2-3  éveseknek

A megoldás  
a rímbe bújt!

Hohó! Kié ez a popó?

Humoros interaktív könyvecske a legkisebbeknek, amiben 
kilenc állat hátsójáról kell eldönteni, hogy vajon kihez 
tartozik. A megoldás a nagy kukucskálóablakok mögött 
található. Igazi kedvenc könyv, amit nem lehet megunni! 
A rímeket Szabó T. Anna fordította.

20 oldal
karton, hajtókákkal
16 × 16 cm
2990 Ft

20 oldal
karton, hajtókákkal
16 × 16 cm
2990 Ft

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hoho-kie-ez-a-popo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/aki-bujt-aki-nem-kukucs-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/joejtpuszi-mindenkinek
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1-3  éveseknek

2-3  éveseknek

Axel Scheffler

Kerge kecske
Bóbis boci
Fenyvesi Orsolya vidám 
verseivel

Illatos könyvek 
Illatos böngésző a leg-
kisebbeknek az illatok 
felfedezésére. Illatosított 
dözsifelületekkel, ki húz-
ható fülekkel, böngészhető 
képekkel. 

Axel Scheffler: Kerge kecske

Kerge kecske  
zabbantana.  
Fél fogára 
lesz-e falat? 

Illatos böngészö Illatos böngésző – Gyümölcsök 

Axel Scheffler: Bóbis boci 

Bóbis boci  
alva jár, 
de várja-e őt 
paplan, ágy? 

Dörzsölj! 
Szimatolj! 
Keress!

12 oldal
karton
27 × 17 cm
2490 Ft 

12 oldal
karton
19 × 19 cm
3990 Ft

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/illatos-bongeszo-2-gyumolcsok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/illatos-bongeszo-1-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kerge-kecske
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/bobis-boci
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A versekből dalok is lettek. 
Hallgasd meg Kárász Eszter előadásában! 
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Kerek erdő,  esztendő
Kerek erdő, esztendő, 
Hóban-sárban fetrengő, 
Virágokat lebbentő, 
Csillagfényben derengő.

Járd Mackóval az erdőt! Csodaböngésző egy mesés 
erdőről és a négy évszakról. Ebben a varázslatos 
erdőben iskolába járnak a kisállatok, nyusziéknál 
szülinapi zsúrt rendeznek, az akadályversenyen pedig 
az összes erdőlakó elindul, még a csigabiga is.  
A nyuszik hajóra szállnak, az őzikék virágot locsolnak,  
a szarvas és a mosómaci színpadra lép. És még mennyi 
más történik! 

Minden oldalpáron keresgélős feladatok és gyönyörű 
versek várnak Fenyvesi Orsolya bolondos-játékos 
fordításában.

Írta: Rachel Piercey 
Illusztrálta: Freya Hartas 
Versek: Fenyvesi Orsolya

2   éves kortól 

40 oldal
25,6 × 31 cm
kemény táblás
4995 Ft

Kerek erdő, esztendő

Meghallgatom

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/kerek-erdo-esztendo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kerek-erdo-esztendo


G l ktikus

olvasnivaló!

• • Izgalmas küldetésekIzgalmas küldetések
• • Űrkutatási és csillagászati ismeretekŰrkutatási és csillagászati ismeretek
••   Barátság, kitartás és bátorság   Barátság, kitartás és bátorság
• • Sok színes képSok színes kép

Ifjabb Tom kapitány 

1. kötet
Egyedül az ürben

Ifjabb Tom kapitány 

2. kötet
Kiruccanás a Földre

Ezt a könyvet  Ezt a könyvet  
nem lehet letenni!nem lehet letenni!

Spéci Spéci 
mindent  mindent  
tud!tud!

42    

FANTÁZIA + ISMERETEK

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-1-egyedul-az-urben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-2-kiruccanas-a-foldre
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FANTÁZIA + ISMERETEK

Ezt a könyvet  Ezt a könyvet  
nem lehet letenni!nem lehet letenni!

Ifjabb Tom kapitány
3. kötet 

Holdmisszió

Ifjabb Tom kapitány
6. kötet 
Kaland a vörös bolygón

Ifjabb Tom kapitány
4. kötet 

Üstökösveszély

Ifjabb Tom kapitány
7. kötet 
Üzemzavar

Ifjabb Tom kapitány
8. kötet 
Dzsungelkaland

Ifjabb Tom kapitány
5. kötet 

Veszélyes utazás a Marsra

72 oldal
kemény táblás
sok színes rajz
15,8 × 21,5
2190 Ft

Ifjabb Tom kapitány

Vajon milyen kalandok várnak két 
gyerekre, ha magukra maradnak a 
végtelen világ űrben? Tom és Stella 
átveszi a Space Camp–1 űrállomás 
irányítását, miután Tom édesapja 
sürgős feladatot kap a Marson.  
A gyerekek csak Spécire, a 
robotmacskára, no meg a saját 
leleményességükre számíthatnak.

Fordította:
1–2 kötet: Nádori Lídia
további kötetek: Bartók Imre

7  éves kortól
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-3-hold-misszo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-4-ustokosveszely
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-5-veszelyes-utazas-a-marsra
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-5-kaland-a-voros-bolygon
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ifjabb-tom-kapitany-7-kotet-uzemzavar


44    

MESEREGÉNY

Margit Auer

Mágikus állatok iskolája
Nina Dulleck rajzaival

Minden gyerek szeretne mágikus állatot. Szuper kalandok és rejtélyek várnak rájuk.  
A rejtélyek megoldásában fontos szerepet játszik a kitartás, a hűség, az összetartás. 
Közben barátságok születnek. És ami a legfontosabb: élvezetes olvasmány kisiskolá-
soknak. A könyveket Nádori Lídia fordította.

8  éves kortól

200–224 oldal
kemény táblás
15,4 × 21 cm
2990 Ft

Kiváló „első regény”

Mágikus állatok iskolája
2. kötet

Rejtélyes gödrök 

Mágikus állatok iskolája
1. kötet

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-1
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-2-rejtelyes-godrok
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Mágikus állatok iskolája
4. kötet 

Hű, de durva!

Mágikus állatok iskolája
3. kötet 

A kísértetfolyosó 

Mágikus állatok iskolája
5. kötet 

Torta vagy bukta

Mágikus állatok iskolája
6. kötet 

A nagy csobbanás

Mágikus állatok iskolája
8. kötet 

Totál bezúgva

Mágikus állatok iskolája
7. kötet 

Hová lett Mr. M?

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-3-a-kisertetfolyoso
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-4-hu-de-durva
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-5-torta-vagy-bukta
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-6-a-nagy-csobbanas
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-7-hova-lett-mr-m
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-8-total-bezugva


MESEREGÉNY

Mágikus állatok iskolája
Kinyomoztuk! Levélrejtély

Mágikus állatok iskolája
Kinyomoztuk! Papucstolvajok

64 oldal
kemény táblás
16 × 21,5 cm
2450 Ft

Mágikus állatok iskolája – Kinyomoztuk! 

Új sorozat kezdő olvasóknak a Mágikus állatok iskolája 
szereplőivel. Önálló, nyomozós történetek, nagy betűk, 
rövid mondatok és sorok, színes illusztrációk, a szótago-
lás gyakorlását segítő szavak, a szövegértést elmélyítő 
rejtvény. 

Levélrejtély

Ida furcsa, széttépett levelet talál a postaládájában. Valaki 
meg akarja ijeszteni? Talán az egyik osztály társa? Nem,  
az lehetetlen! A jegesmedve különös nyomokra bukkan…

Papucstolvajok

Eltűnt az igazgató papucsa, és a diákokat gyanúsítják!  
Murphy felháborodottan nyomozni kezd. Miss Cornfield 
diákjai sosem tennének ilyet! A jegesmedve árulkodó 
nyomokat talál az iskolában…

Mágikus állatok iskolája
9. kötet 

Kővé válva 

Mágikus állatok iskolája
10. kötet 

Odavagyunk!

Mágikus állatok iskolája
11. kötet 

Vad erdőben

 A sorozat folytatódik.
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-9-kove-valva
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-10-odavagyunk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-kinyomoztuk-1-levelrejtely
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-kinyomoztuk-2-papucstolvajok
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Ami rád  vár :
*  Betűrácsok  és  keresztrejtvények 

*  Tekervényes  labir intusok
*  Szám-  és  betűrejtvények
*  Játékok ,  mágikus  k incsek

és  még sok  más!

Itt a NAGY REJTVÉNYKÖNYV! A játék helyszíne a...

Ki nyeri az ugróversenyt? Tingo, a csimpánz 
vagy Rick, a krokodil? És ki nyeri a kvízjátékot? 
Az éles eszű Ida vagy az osztályelső Max, akit 
csak Professzornak hívnak? Ashanti, a fekete 

mamba megint kereket oldott. Vajon hová bújt? 
Kövesd az útját a labirintusban!

A sorozat rajongói több mint 100 vicces  
feladaton törhetik a fejüket!

8 éves 
kortól
ajánljuk© 2018 Babilon Kiadó, amely  

     a Tessloff Babilon Kiadó márkaneve
© 2017 Carlsen Verlag, Hamburg 
Minden jog fenntartva!
Írta: Nikki Busch
Illusztrálta: Nina Dulleck
Készült Margit Auer könyvsorozatához.
Fordította: Nádori Lídia
Szerkesztette: Kéri Katalin
Nyomdai előkészítés: László Zsuzsi
www.babilonkiado.hu
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Olvasd el az összes kalandot!

1990 FtISBN 978-963-294-493-7
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Mágikus állatok iskolája
Nagy rejtvénykönyv – Titkos 
küldetés

Mágikus állatok iskolája
Végre vakáció! 

Ida és Rabbat

Mágikus állatok iskolája
Végre vakáció! 

Benni és Henrietta

Mágikus állatok iskolája
Végre vakáció! 

Silas és Rick

Mágikus állatok iskolája
Végre vakáció! 

Henry és Leander

Mágikus állatok iskolája
Behavazva

Mágikus állatok iskolája
Végre vakáció! 

Helén és Karajan

112 oldal, 
puha fedeles
21,5 × 28 cm
1990 Ft

A mágikus állatok iskolájában mindig történik valami! 
De vajon milyen kalandokat hoz a vakáció, amikor a Winterstein iskola kapuja zárva van? 

8  éves kortól
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Kalandok 
télen-nyáron
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-vegre-vakacio-1-ida-es-rabbat
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-vegre-vakacio-2-silas-es-rick
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-vegre-vakacio-3-henry-es-leander
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-vegre-vakacio-4-helen-es-karajan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-vegre-vakacio-5-benni-es-henrietta
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-behavazva-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/magikus-allatok-iskolaja-nagy-rejtvenyfuzet
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Titkos jótevők
A kis viharsárkány

Titkos jótevők
A kis varázsróka

Titkos jótevők
A kis tűzmadár

Titkos jótevők
A kis unikornis

Titkos jótevők
A kis csillagfarkas

Paula Harrison

Titkos jótevők
Tarts velünk egy fantasztikus világba, ahol viharsárká-
nyok fodrozzák az eget, égrefutó unikornisok vágtatnak 
az éji ösvényeken, tűzmadarak őrzik a Csodák barlangjá-
nak titkát, csillagfarkasok éneke csalogat fényt a sötétbe, 
színváltó varázsrókák laknak a park mélyén. 

Arrámia királyságában szelíd mágikus lények élnek, de 
szörnyű veszély fenyegeti őket. Sir Kokas, a dölyfös lovag 
eltökélten üldözi a csodás állatokat. A titkos jótevők vé-
delmükbe veszik őket. Egy varázskő még azt is lehetővé 
teszi, hogy szót értsenek velük. 

Illusztrálta: Sophy Williams 
Fordította: Fenyvesi Orsolya

5  éves kortól

112 oldal
puha fedeles
12,8 × 19,8 cm
1590 Ft  

Maja táncoslány egy vándortársulatban. Egy nap tanúja 
lesz, ahogy Sir Kokas, a szívtelen, álnok lovag az égrefutó 
unikornisokra ront. Később elrabolja Bájost, a kicsikót anyja 
mellől, hogy felhasználja galád terveihez. Maja bosszút  
esküszik, és kezdetét veszi az álruhás mentőakció! Új barátnője,  
a sárkány háton érkezett Szofi egy titkos varázslatba is beavatja.  
A bátor szívű lányok felesküsznek a mágikus lények védelmére.
 

1590 Ft

ISBN  978-963-294-632-0

www.babilonkiado.hu

Emma egy varázslatos erdőben él,  
ahol esténként a csillagfarkasok éneke 
csalogatja elő az égbolt fényességeit. 
Egy napon Emma megmenti egy 
kisfarkas életét. Vissza kell vinnie  
a falkájához! A veszélyekkel teli úton 
minden bátorságára szükség lesz. 

1590 Ft

ISBN 978-963-294-674-0

www.babilonkiado.hu

rátegyük a többi 
kötet borítót?

1590 Ft

Szofi, a cselédlány a mágikus lényeket eddig 
csupán a krónikások történeteiből ismerhette.  
Egy napon aztán egy kis viharsárkány  
pottyan a kastély gyümölcsöskertjébe,  
és Szofi az egyetlen, aki  
megmentheti a gonosz lovag  
ármánykodásaitól,  
és visszajuttathatja  
családjához.  
Egy varázskő pedig  
még azt is lehetővé teszi,  
hogy szót értsen  
a mágikus vadakkal.

ISBN 978-963-294-630-6

www.babilonkiado.hu

Pippa összebarátkozik a varázslatos 
skarlátrókacsaláddal. Kimancs a kedvence. 
Ám az elbűvölő lényeket szörnyű veszély 
fenyegeti! Pippa szert tesz egy varázskőre, 
amellyel beszélni tud a mágikus lényekkel. 
Vajon sikerül megmentenie kis barátait az 
álnok, gonosz Sir Kokas mesterkedéseitől?

1590 Ft

ISBN 978-963-294-673-3

www.babilonkiado.hu

Talia lives in a tropical rainforest that is home to 
a flock of magical firebirds. One day she meets a 
lovely baby firebird and they become firm friends!

But the firebirds are in terrible danger.
Can Talia protect them, and save
her new friend’s
home from
destruction?

1590 Ft

ISBN  978-963-294-632-0

www.babilonkiado.hu

Szívmelengető, izgalmas 
olvasmány gazdagon illusztrálva
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-kis-viharsarkany
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/a-kis-unikornis
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/titkos-jotevok-3-a-kis-tuzmadar
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/titkos-jotevok-a-kis-varazsroka
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/titkos-jotevok-a-kis-csillagfarkas
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9  éves kortól

12  éves kortól

David Solomons

Szuperhős lett a bátyám!
Földönkívüli a tesitanárom!
Laure Ellen Anderson rajzaival   

Luke Parker képregényrajongó kissrác, aki egy szörnyű véletlen 
következtében nem lesz szuperhős. Helyette a stréber bátyja lesz 
az, aki mit sem tud arról, hogy egy szuperhősnek hogyan illik 
viselkednie. Ráadásul még a világ megmentését is rábízzák!

A könyveket Fenyvesi Orsolya fordította.

Andreas Schlüter

Survival-sorozat
Izgalmas kalandregények az esőerdő csapdájába esett  
4 gyerek szereplővel, akik mindent elkövetnek, hogy túléljék  
a rájuk leselkedő veszélyeket, és visszajussanak szüleikhez. 
Közben az olvasó sok ismeretet szerez állatokról, növényekről, 
őslakosokról és a természetet pusztító területszerzőkről.

Fordította: Bartók Imre

320 oldal
puha fedeles
13 × 19,6 cm
2990 Ft

200224 oldal
puha fedeles
15,4 × 21 cm
2790 Ft/2990 Ft

Szuperhős lett a bátyám!

SURVIVAL 1. 
Az Amazonas sűrűjében

Földönkívüli a tesitanárom!

SURVIVAL 2. 
A jaguár árnyéka

SURVIVAL 3. 
A kajmán pillantása

SURVIVAL 4. 
Piráják között

Survival 4. Piráják között

Az akciódús, izgalmas történet folytatódik. Mike, Elly, Matti és 
Gabriel veszélyes harcba keverednek.  De kinek az oldalára  
álljanak? Az indiánokéra, akik megmentették az életüket vagy  
az illegális aranyásók mellé, akik szennyezik a vizet és tönkre-
teszik az erdőt, viszont tudják az utat vissza, a civilizációba?
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https://www.tessloff-babilon.hu/termek/survival-1-az-amazonas-surujeben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/survival-2-a-jaguar-arnyeka
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/survival-3-kotet-a-kajman-pillantasa
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szuperhos-lett-a-batyam
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/foldonkivuli-a-tesitanarom


50    

ÍRÓKA 1.ÍRÓKA 1.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

Hangok és betűkHangok és betűk

A Suli plusz Íróka 1. című kötete rendszerezi a hangokról és a betűkről 
tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, mik a hangok 
és a betűk, mi az a betűrend, melyek a magán- és mássalhangzók, vagy 
hogy mely szavakban írunk j-t vagy ly-t. A játékos mondókák segítenek 
az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Csíp-csíp csóka, 
Tücsöklakodalom, A rókának nincs nadrágja. 
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

9 789632 942902

ÍRÓKA 1.ÍRÓKA 1.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

Hangok és betűkHangok és betűk

A Suli plusz Íróka 1. című kötete rendszerezi a hangokról és a betűkről 
tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, mik a hangok 
és a betűk, mi az a betűrend, melyek a magán- és mássalhangzók, vagy 
hogy mely szavakban írunk j-t vagy ly-t. A játékos mondókák segítenek 
az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Csíp-csíp csóka, 
Tücsöklakodalom, A rókának nincs nadrágja. 
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 2.ÍRÓKA 2.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

SzavakSzavak

A Suli plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasz-
tást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával, és a toldalékolásra is sok 
példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek 
elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Egyszer volt egy kemence, Gólya, 
gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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iroka 1 borito.indd   3 2018. 05. 06.   19:31:13

ÍRÓKA 3.ÍRÓKA 3.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

MondatokMondatok

A Suli plusz Íróka 3. című kötete rendszerezi a mondatokról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, melyek a kijelentő,
a felkiáltó, a felszólító, a kérdő és az óhajtó mondat ismérvei,
és megismerkedhetnek a szöveg fogalmával is. A játékos mondókák 
segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Az időjós 
szamár, A török és a tehenek, Maugli vezér lesz.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 2.ÍRÓKA 2.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

SzavakSzavak

A Suli plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasz-
tást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával, és a toldalékolásra is sok 
példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek 
elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Egyszer volt egy kemence, Gólya, 
gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 1.ÍRÓKA 1.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

Hangok és betűkHangok és betűk

A Suli plusz Íróka 1. című kötete rendszerezi a hangokról és a betűkről 
tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, mik a hangok 
és a betűk, mi az a betűrend, melyek a magán- és mássalhangzók, vagy 
hogy mely szavakban írunk j-t vagy ly-t. A játékos mondókák segítenek 
az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Csíp-csíp csóka, 
Tücsöklakodalom, A rókának nincs nadrágja. 
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 2.ÍRÓKA 2.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

SzavakSzavak

A Suli plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasz-
tást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával, és a toldalékolásra is sok 
példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek 
elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Egyszer volt egy kemence, Gólya, 
gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 3.ÍRÓKA 3.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

MondatokMondatok

A Suli plusz Íróka 3. című kötete rendszerezi a mondatokról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, melyek a kijelentő,
a felkiáltó, a felszólító, a kérdő és az óhajtó mondat ismérvei,
és megismerkedhetnek a szöveg fogalmával is. A játékos mondókák 
segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Az időjós 
szamár, A török és a tehenek, Maugli vezér lesz.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 3.ÍRÓKA 3.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

MondatokMondatok

A Suli plusz Íróka 3. című kötete rendszerezi a mondatokról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, melyek a kijelentő,
a felkiáltó, a felszólító, a kérdő és az óhajtó mondat ismérvei,
és megismerkedhetnek a szöveg fogalmával is. A játékos mondókák 
segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Az időjós 
szamár, A török és a tehenek, Maugli vezér lesz.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 1.ÍRÓKA 1.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

Hangok és betűkHangok és betűk

A Suli plusz Íróka 1. című kötete rendszerezi a hangokról és a betűkről 
tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, mik a hangok 
és a betűk, mi az a betűrend, melyek a magán- és mássalhangzók, vagy 
hogy mely szavakban írunk j-t vagy ly-t. A játékos mondókák segítenek 
az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Csíp-csíp csóka, 
Tücsöklakodalom, A rókának nincs nadrágja. 
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 2.ÍRÓKA 2.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

SzavakSzavak

A Suli plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasz-
tást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával, és a toldalékolásra is sok 
példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek 
elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Egyszer volt egy kemence, Gólya, 
gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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ÍRÓKA 3.ÍRÓKA 3.

Mondogasd!

Emlékszel? Tudod-e?

VIDÁM NYELVTANI GYAKORLATOK

MondatokMondatok

A Suli plusz Íróka 3. című kötete rendszerezi a mondatokról tanultakat.
A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, melyek a kijelentő,
a felkiáltó, a felszólító, a kérdő és az óhajtó mondat ismérvei,
és megismerkedhetnek a szöveg fogalmával is. A játékos mondókák 
segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Az időjós 
szamár, A török és a tehenek, Maugli vezér lesz.
Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok 
érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák 
megértésében is.

A Suli Plusz sorozat Íróka kötetei:

990 Ft
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Íróka 1. 
Hangok és betűk
1. osztályosoknak

Olvasóka 2.
Tréfás mesék 
1–2. osztályosoknak

Számolóka 3.
Gondolkodtató feladatok
2. osztályosoknak

Íróka 2.  
Szavak
2. osztályosoknak

Olvasóka 3.
Ismeretközlő szövegek
1–2. osztályosoknak

Íróka 3. 
Mondatok
2. osztályosoknak

Számolóka 1.
Alapozó feladatok  
1. osztályosoknak

Olvasóka 1.  
Rövid állatmesék 
1–2. osztályosoknak

Számolóka 2.
Gondolkodtató feladatok
1. osztályosoknak

SULI PLUSZ

6-8  éveseknek

24 oldal
puha fedeles
21 × 29,5
990 Ft

SULI PLUSZ

Olvasóka
A tanulságos történetek a már 
olvasóknak és a hamarosan ol-
vasóknak is remek szórakozást 
ígérnek. Szervesen illeszked-
nek hozzájuk Kelemen Czakó 
Rita szellemes, kedves rajzai.

Íróka
A gyerekek megtanulhatják és  
gyakorolhatják, mik a hangok 
és a betűk, mi a betűrend, 
melyek a magán- és mással-
hangzók, vagy hogy mely 
szavakban írunk j-t vagy ly-t.
A játékos mondókák segítenek 
az ismeretek elmélyítésében.

Számolóka
Első és második osztályo-
soknak szólnak az alapozó, 
gyakorló és gondolkodtató 
feladatok a 10-es, 20-as  
és a 100-as számkörben.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/olvasoka-1-rovid-allatmesek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/olvasoka-2-trefas-mesek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/olvasoka-3-ismeretkozlo-szovegek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/iroka-1-hangok-es-betuk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/iroka-2-szavak
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/iroka-3-mondatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-1-alapozo-feladatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-2-gondolkodtato-feladatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-3-gondolkodtato-feladatok
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SULI PLUSZ

6-8  éveseknek

6-10  éveseknek

24 oldal
puha fedeles
21 × 29,5 cm
990 Ft

Halmazok és logika
A kötet élvezetes feladatai a halmazelméletből 
kiindulva tárják fel a logikai összefüggések 
rendszerét. Belegondoltál már, hányféleképpen 
válogathatod össze a kétgombócos fagyidat  
a cukrászdában vagy a ruháidat a reggeli öltöz-
ködéskor? Oldd meg a játékos feladatokat, és 
lépj rá a logikus gondolkodás ösvényére! 

HALMAZOK	
ÉS	LOGIKA

HALMAZOK	
ÉS	LOGIKA

Rendezz és válogass!
Gondolkozz logikusan!

LOGIKAI FELADATOK

Alapozó feladatokAlapozó feladatok

Tudod, hányféleképpen választhatsz magadnak kétgombócos 
fagyit a cukrászdában? 
Belegondoltál már, hányféle lehetőséged van a ruháid össze-
válogatására, amikor reggel azon töprengsz, mit vegyél fel?  
Megtalálod a kakukktojást? 
Oldd meg a játékos feladatokat, és máris óriási lépést tettél 
a logikus gondolkodás ösvényén.

Kötetünk élvezetes feladatai a halmazelmélettől kiindulva tárják fel 
a logikai összefüggések rendszerét. Iskolai gyakorlófüzetként is 
forgatható, de célunk ezúttal a kitekintés volt, ezért a megoldáson kívül 
magyarázattal és ismertetéssel is találkozni fog az olvasó. Mindehhez 
csupán számolni kell tudni a 100-as számkörben. Némelyik feladat 
a felnőttet is megszólítja, párbeszédre és együtt gondolkodásra 
ösztönözve. Kelemen Czakó Rita jól ismert, kedves illusztrációi 
játékosan kísérik egyik témától a másikig a gyerekeket, akik közben 
rácsodálkozhatnak a kiválasztás problémáira, vagy a háromszögszámok 
és a Pascal-háromszög közötti összefüggésekre.

3. OSZTÁ
LY

990 Ft

ÉS	LOGIKA

Suli_Plusz_Halmazok_borito_2017.indd   1 2017. 12. 18.   21:45

SULI PLUSZ

SULI PLUSZ

Számolóka
gyakorló
Ideális gyakorlási lehetőség  
1–2. osztályos gyerekeknek.
Megoldás minden feladatlap 
hátoldalán
• Pontgyűjtés 
• Önértékelés

Számolóka gyakorló 1.
Műveletek a 20-as számkörben
1. osztályosoknak

Számolóka gyakorló 2.
Összeadás, kivonás a 100-as számkörben
2. osztályosoknak

Halmazok és logika 
Alapozó feladatok
3. osztályosoknak

Számolóka gyakorló 3.
Szorzás, osztás a 100-as számkörben
2. osztályosoknak

64 oldal
puha fedeles
14,5 ×  21 cm
790 Ft

Mindketten csak 
a szőrös állatokat 

simogatják. 
Mégsem 

ugyanazokat. 
Miért?

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/suli-plusz-halmazok-es-logika-alapozo-feladatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-gyakorlo-muveletek-a-20-a-szamkorben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-gyakorlo-osszeadas-kivonas-a-100-as-szamkorben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamoloka-gyakorlo-szorzas-osztas-a-100-as-szamkorben
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SULI PLUSZ

Kreatív írás
Scifi!  
4. osztályosoknak

Fogalmazóka 1.
Szavak és mondatok  
3. osztályosoknak

Kreatív írás
Humor!  
4. osztályosoknak

Fogalmazóka 2.
Szövegek világa  
3. osztályosoknak

24 oldal, puha fedeles
21 × 29,5 cm

Kreatív írás
Túl élénk a fantáziád? Imádsz történeteket kitalálni?  
Lépj a nagy írók nyomdokaiba! Nem kell más, csak  
elszántság, lelkesedés és egy jó toll.

Fogalmazóka
A Fogalmazókával az írásbeli fogalmazás alapjait 
gyakorolhatják a gyerekek. A változatos feladatokban 
kitüntetett szerepet kap a megfigyelõképesség,  
a gondolkodás, a képzelet és a kreativitás fejlesztése.

Fogalmazóka
990 Ft 

Kreatív írás
990 Ft 

6-10  éveseknek

112 oldal
puha fedeles
21 × 29,5
1990 Ft

Vidám kísérletek
112 oldalon 5 témában – Évszakok, Növények, Állatok, 
Mindennapok, Földünk – várják a vidám kísérletek 
az alsó tagozatos kisdiákokat. A kötet feladatai 
fejlesztik a gyerekek türelmét, kitartását, precizitását, 
odafigyelését, tervezési képességeit.

SULI PLUSZ

Ezt még a felnőttek  
is élvezik!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/suli-plusz-vidam-kiserletek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/fogalmazoka-1-szavak-es-mondatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/fogalmazoka-2-szovegek-vilaga
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kreativ-iras-sci-fi
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/kreativ-iras-humor
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FOGLALKOZTATÓK

48 oldal
puha fedeles
20 × 28 cm
920 Ft

Vonalhúzó gyakorlatok
Körök, egyenesek, spirálvonalak és cikcakkok.  
Az ovisok játszva szerzik meg az íráshoz szükséges rutint.  
Az elsősök már a betűk és a számok vonalait húzhatják.

Vonalhúzó gyakorlatok
Betűk és számok

Vidám vonalhúzó gyakorlatok
Íráselőkészítés

Vidám vonalhúzó gyakorlatok
Betűk és számok

24 kivehető lap
puha fedeles
20,5 × 28 cm
990 Ft

Színezők
Oldd meg a feladatokat, és színezd ki a rajzokat!  
Ha elkészültél, művedet kitépheted, és kiragaszthatod  
a szobád falára!

Matek színező
Kis egyszeregy

Anyanyelvi színező
Fônév, ige, melléknév

A sorozat további kötetei:

Matek színező Számolás 10-ig
 Számolás 20-ig 
 Számolás 100-ig
Anyanyelvi színező Szókeresô
 Így írjuk helyesen!
 Betûk A-tól Zs-ig

6-10  éveseknek

5-7  éveseknek

Vonalhúzó gyakorlatok
Íráselőkészítés

Rajzolj csíkokat 
a tigris hátára!

Színezd sárgára azokat  
a mezőket, amelyekben  

a műveletek eredménye 1!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/vonalhuzo-gyakorlatok-iras-elokeszites
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/vidam-vonalhuzo-gyakorlatok-iras-elokeszites
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/vonalhuzo-gyakorlatok-betuk-es-szamok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/vidam-vonalhuzo-gyakorlatok-betuk-es-szamok
https://www.tessloff-babilon.hu/kategoria/szinezok-iskolasoknak
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FOGLALKOZTATÓK

Kihajtható
társasjáték

Érdekes 
ismeretek

Matricák

Papírjátékok

Rejtvények
és színezők

Helló, dínók!Helló, dínók!
F O G L A L KOZ TAT Ó  K Ö N Y VFOGLALKOZTATÓ KÖNYV

Tudod, mi ez?
Egy interaktív 

foglalkoztató könyv 
kedvenceidről, 

a dinoszauruszokról! 

Helló, dínók!
F

O
G

LA
LK

O
Z
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T

Ó
 K

Ö
N

Y
V

A borító mögött 
várnak rád:
• matricák,

• papírjátékok,
• rejtvények,

• mókás tudnivalók,
• társasjáték.

© 2017 Babilon Kiadó
© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.
Published by Walter Foster Jr., an imprint of The Quarto Group
Minden jog fenntartva.
Illusztrálta: Mattia Cerato
Szerkesztő: Mán-Várhegyi Réka
www.babilonkiado.hu

FIGYELEM!
CSAK 3 ÉVES KORTÓL!

A játékalkatrészek szájba kerülve fulladást okozhatnak.

2190 Ft

ISBN 978-963-294-458-6

9 789632 944586

fel!
Kalandra

fel!
Kalandra

Kalandra fel!

Kihajtható
társasjáték

Érdekes
ismeretek

Matricák

Papírfigurák

Rejtvények
és színezők

Helló, dzsungel!Helló, dzsungel!
F O G L A L KOZ TAT Ó  K Ö N Y VF O G L A L KOZ TAT Ó  K Ö N Y V

Helló, dz
sungel!

Papírfigurák

Helló, dz
sungel!

Helló, dzsungel!
fel!

Kalandra
fel!

Kalandra

Kalandra fel!
F

O
G
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LK

O
Z

TA
T

Ó
 K

Ö
N

Y
V

Tudod, mi ez?
Egy interaktív 

foglalkoztató könyv 
a rejtélyes, izgalmas, 
veszélyes dzsungelről!

A borító mögött 
várnak rád:
• matricák,

• papírjátékok,
• rejtvények,

• mókás tudnivalók,
• társasjáték.

FIGYELEM!
CSAK 3 ÉVES KORTÓL!

A játékalkatrészek szájba kerülve fulladást okozhatnak.

2190 Ft

ISBN 978-963-294-459-3

9 789632 944593

© 2017 Babilon Kiadó
© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.
Published by Walter Foster Jr., an imprint of The Quarto Group
Minden jog fenntartva.
Illusztrálta: Constanza Basaluzzo
Szerkesztő: Mán-Várhegyi Réka
www.babilonkiado.hu

Helló, dínók! Helló, dzsungel!

3  éves kortól

48 oldal
puha fedeles
21×29,2 cm
2190 Ft

Helló, dínók! Helló, dzsungel!
Szórakoztató komplex foglalkoztatókönyvek óvodásoknak: 
érdekes ismeretek, rövid szövegek, fejtörők, színezők, rajzos 
feladatok, kivehető papírfigurák, matricák, memóriakártyák és 
társasjáték.

5  éves kortól

Számos színező
Színezd ki a mezőket a szám szerinti  
színes ceruzával! A tarka képet  
kiszakíthatod a tömbből, és  
kiteheted a szobád falára.

24 kivehető lap
puha fedeles
20 × 28 cm  
850 Ft

Számos színező
Cirkusz

Számos színező
Állatok

Színes rejtvények  
Állatkert

Színes rejtvények  
Foci

6  éves kortól

32 oldal
irkafűzött
20 × 28 cm
770 Ft

Színes rejtvények
Labirintusok, betűrejtvények, böngészők, logikai 
játékok és sok más feladat. Csak egy ceruza 
kell hozzá.

Melyik állat mit eszik? 
Kösd össze!

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamos-szinezo-cirkusz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szamos-szinezo-allatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szines-rejtvenyek-allatkert
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/szines-rejtvenyek-foci
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hello-dinok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/hello-dzsungel
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FOGLALKOZTATÓK

Csillámvarázs
32 oldal
45 csillámos matrica
20 × 28 cm
2250 Ft

Csillámos kifestő
24 oldal
20 × 28 cm
2250 Ft

Csillámos kifestők  
és Csillámvarázs

Színezd ki a képeket, és díszítsd a csillá  - 
mos matricákkal kedved szerint! Rád vár  
a Csillám  varázs matricás kifestő, ha ra jongsz 
a csillogó, színes dolgokért!  
A csillámos kifestőkben 12 csillámos oldal vár.

3-7  éveseknek

Színezd ki a képeket, és díszítsd a csillámos
matricákkal kedved szerint!matricákkal kedved szerint!

Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő,Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő,
ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!

Csillámvarázs
MATRICÁS KIFESTŐ

VarázserdőVarázserdő

Csillámvarázs
MATRICÁS KIFESTŐ

VarázserdőVarázserdő
matrica

matrica

45 csillámos

45 csillámos

Színezd ki a képeket, és díszítsd a csillámosSzínezd ki a képeket, és díszítsd a csillámosSzínezd ki a képeket, és díszítsd a csillámos

ISBN  978-963-294-625-2

1790 Ft
Az apró darabok
fulladást okozhatnak!

© 2020 Babilon Kiadó, amely
a Tessloff és Babilon Kiadó márkaneve
© 2018 TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany
Illusztrálta: Corina Beurenmeister
Minden jog fenntartva.
www.babilonkiado.hu

0 3

A sorozatban megjelent:

Az apró darabok 
fulladást okozhatnak!

Színezd ki a képeket, és díszítsd 
a csillámos matricákkal kedved szerint!

Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő, 
ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!

Hercegnők

MATRICÁS KIFESTŐ
Csillámvarázs

Hercegnők

MATRICÁS KIFESTŐ
Csillámvarázs

PRINTED IN EU

© 2014 Tessloff Verlag
© 2018 Babilon Kiadó, amely 
a Tessloff és Babilon Kiadó márkaneve
Illusztrálta: Sandra Schmidt
Minden jog fenntartva. 
www.babilonkiado.hu

0 3

A sorozatban megjelent:

9 789632 945224

ISBN 978-963-294-522-4

1790 Ft

matrica

45 csillámosmatrica

45 csillámos

C010_R_37507_Prinzessi_171208a_HUN.indd   1 2018. 07. 20.   7:27:43

Az apró darabok 
fulladást okozhatnak!

© 2016 Tessloff Verlag
© 2018 Babilon Kiadó, amely 
a Tessloff és Babilon Kiadó márkaneve
Illusztrálta: Sandra Schmidt
Minden jog fenntartva. 
www.babilonkiado.hu

0 3

1790 Ft

PRINTED IN EU

Színezd ki a képeket, és díszítsd a csillámos 
matricákkal kedved szerint!

Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő, 
ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!

Színek, matricák, csillogás!

Színezd ki a képeket, és díszítsd 
a csillámos matricákkal kedved szerint!

Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő, 
ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!

Színek, matricák, csillogás!Színezd ki a képeket, és díszítsd a csillámos matricákkal kedved szerint!Rád vár a Csillámvarázs matricás kifestő, ha rajongsz a csillogó, színes dolgokért!

9 789632 945231

Karácsony

Matricás kifestőCsillámvarázs

KarácsonyMatricás kifestőCsillámvarázs matricával45 csillámosmatricával45 csillámos

Hercegnők

Matricás kifestőCsillámvarázs

Hercegnők

Matricás kifestő
Csillámvarázs

0 3

9 789632 945224

matricával

45 csillámosmatricával

45 csillámos

A sorozatban megjelent:

ISBN 978-963-294-523-1

9 789632 945231

Karácsony

MATRICÁS KIFESTŐ
Csillámvarázs

Karácsony

MATRICÁS KIFESTŐ
Csillámvarázs

matrica

45 csillámosmatrica

45 csillámos

C010_R_38870_GSWeihn_160225a_HUN.indd   1 2018. 07. 20.   7:39:11

PRINTED IN EU

Csillamvarazs_matricas_Varazserdo_borito_2020.indd   1Csillamvarazs_matricas_Varazserdo_borito_2020.indd   1 2020. 01. 23.   11:082020. 01. 23.   11:08

Csillámvarázs
Hercegnők

Matricás öltöztetőbabák 
Táncosnők

Csillámvarázs
Varázserdő 

Csillámos kifestő
Hercegnők 

Matricás öltöztetőbabák 
Lovaglás

24 oldal
puha fedeles
20,5 × 28 cm
890 Ft

Ovi-suli

Tematikus feladatok 
ovisoknak. Fejtörők, 
kifestők és képkeresők, 
amelyek sok fontos 
készséget fejlesztenek.

OVI-SULI 1.OVI-SULI 1.
4-6 éveseknek4-6 éveseknek

Színek,
formák,
idomok

Eredeti cím: Spielend in den Kindergarten

© TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany

© 2021 Babilon Kiadó, amely a Tessloff Babilon Kiadó márkaneve

www.babilonkiado.hu

ISBN 978-963-294-679-5

890 Ft

A sorozatban megjelent:

Az Ovi-suli sorozat a három évesnél idôsebb gyerekek számára készült. 
A gyerekeket lépésrôl lépésre vezetik a gondolkodás útjain a különbözô feladatok. 
Áttekinthetô, egyszerû gyakorlatok fejlesztika koncentrációt, a logikus gondolkodást, 
az absztrakciós és a koncentrációs képességet. Ezáltal fejlôdik a gyermek kreativitása 
és fantáziavilága, és ami a leg fontosabb: örömmel, játszva tanulhatnak.

OVI-SULI 2.OVI-SULI 2.
4-6 éveseknek4-6 éveseknek

Sorrend,
kiegészítés,

színezés

Eredeti cím: Spielend in den Kindergarten

© TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany

© 2021 Babilon Kiadó, amely a Tessloff Babilon Kiadó márkaneve

www.babilonkiado.hu

ISBN 978-963-294-680-1

890 Ft

A sorozatban megjelent:

Az Ovi-suli sorozat a három évesnél idôsebb gyerekek számára készült. 
A gyerekeket lépésrôl lépésre vezetik a gondolkodás útjain a különbözô feladatok. 
Áttekinthetô, egyszerû gyakorlatok fejlesztik a koncentrációt, a logikus gondolkodást, 
az absztrakciós és a koncentrációs képességet. Ezáltal fejlôdik a gyermek kreativitása 
és fantáziavilága, és ami a legfontosabb: örömmel, játszva tanulhatnak.

OVI-SULI 3.OVI-SULI 3.
4-6 éveseknek4-6 éveseknek

Keresés,
párosítás,

megfigyelés

Eredeti cím: Spielend in den Kindergarten

© TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany

© 2021 Babilon Kiadó, amely a Tessloff Babilon Kiadó márkaneve

www.babilonkiado.hu

ISBN 978-963-294-681-8

890 Ft

A sorozatban megjelent:

Az Ovi-suli sorozat a három évesnél idôsebb gyerekek számára készült. 
A gyerekeket lépésrôl lépésre vezetik a gondolkodás útjain a különbözô feladatok. 
Áttekinthetô, egyszerû gyakorlatok fejlesztik a koncentrációt, a logikus gondolkodást, 
az absztrakciós és a koncentrációs képességet. Ezáltal fejlôdik a gyermek kreativitása 
és fantáziavilága, és ami a legfontosabb: örömmel, játszva tanulhatnak.

OVI-SULI 4.OVI-SULI 4.
4-6 éveseknek4-6 éveseknek

Megfigyelés,
választás,

nyomkövetés

Eredeti cím: Spielend in den Kindergarten

© TESSLOFF VERLAG, Nürnberg, Germany

© 2021 Babilon Kiadó, amely a Tessloff Babilon Kiadó márkaneve

www.babilonkiado.hu

ISBN 978-963-294-682-5

890 Ft

A sorozatban megjelent:

Az Ovi-suli sorozat a három évesnél idôsebb gyerekek számára készült. 
A gyerekeket lépésrôl lépésre vezetik a gondolkodás útjain a különbözô feladatok. 
Áttekinthetô, egyszerû gyakorlatok fejlesztik a koncentrációt, a logikus gondolkodást, 
az absztrakciós és a koncentrációs képességet. Ezáltal fejlôdik a gyermek kreativitása 
és fantáziavilága, és ami a legfontosabb: örömmel, játszva tanulhatnak.

Ovi-suli 1.
Színek, formák, idomok

Ovi-suli 2.
Sorrend, kiegészítés, színezés

Ovi-suli 3.
Keresés, párosítás, megfigyelés

Ovi-suli 4.
Megfigyelés, választás, nyomkövetés

24 oldal
300/350 matrica
21 × 28 cm
puha fedeles
1990 Ft 

Matricás öltöztetőbabák 
 
Táncosnők
Táncolni jó! Balett, modern 
táncok vagy éppen flamenco: 
ebben a füzetben mindegyikhez 
megtalálod a megfelelő stílusú 
ruhát és hozzá a kiegészítőket.

 
Lovaglás
Lovaláskor is lehet stílusosan 
öltözködni. Lovas torna, díjlovaglás, 
western stílus vagy sétalovaglás: 
ebben a füzetben mindegyikhez 
megtalálod a megfelelő stílusú 
ruhát és hozzá a kiegészítőket.

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/csillamos-kifesto-hercegnok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/csillamvarazs-matricas-kifesto-varazserdo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/csillamvarazs-matricas-kifesto-hercegnok
https://www.tessloff-babilon.hu/kategoria/kifestok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-oltoztetobabak-lovaglas-tobb-mint-300-matrica-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/matricas-oltoztetobabak-tancosnok-tobb-mint-300-matrica-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ovi-suli-1-szines-formak-idomok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ovi-suli-2-sorrend-kiegeszites-szinezes-2
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/ovi-suli-3-kereses-parositas-megfigyeles-2
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LOGICO PRIMO

PRIMO és PICCOLO

játék

Játssz!  
Figyelj!  
Gondolkodj! 

A LOGICO Primo csomag, 1 keret + 3 választható 
kártyacsomag, honlapunkon nagy kedvezménnyel 

kapható!

A feladatkártyát felülről a keretbe 
csúsztatjuk.

A színes gombokat a megoldásokhoz 
toljuk.

A kártyát megfordítva csúsztatjuk  
a keretbe, és ellenőrizzük, hogy  
helyes-e a megoldás.

LOGICO készségfejlesztő játék
Játék közben a LOGICO, észrevétlenül fejleszti a kisgyerekek 
logikai gondolkodását, finommotorikáját, szem-kéz 
koordinációját, beszédjét, szókincsét és térbeli tájékozódását. 
A gombok tologatásával ügyesedik a gyermek keze, ez 
megalapozza az írástanulást. A fejlesztőpedagógusok által 
is használt és ajánlott játék változatos, vidám feladatai, az 
önellenőrzés lehetősége motivációt és sikerélményt adnak.

A játék egy 6 vagy 10 gombos keretből és különböző 
tematikájú, a korosztálynak megfelelő nehézségű feladat kártya-
csomagokból áll.

A 3–5 éves óvodásoknak a LOGICO PRIMO ajánlott.  
A 6–9 éves kisiskolásoknak a LOGICO PICCOLO való. 

https://www.tessloff-babilon.hu/kategoria/LOGICO
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LOGICO PRIMO

1239 Tarka formák 
Színek, formák, alakzatok felismerése, sorozat folytatása

1243  Felismerés, megnevezés 
Látvány, méretarányok, sorrend, különbségek

1254  Irány az ovi! 
Árnyékok és képek, kirakós-darabok párosítása

3219 Festék, olló, építôkocka             
Azonosak párosítása, térbeli helyzet felismerése, színek és formák

3220 Ébredéstôl elalvásig 
Formák, minták felismerése, mennyiségek 3-ig, logikai kapcsolatok

3235  Csuri az óvodában 
Azonosak párosítása, részek kiegészítése egésszé, azonos formák 
és színsorrendek felismerése

1238  Több? Kevesebb? Ugyanannyi? 
Számlálás, hiányzó képek, több, kevesebb vagy azonos 
mennyiségek

1241  Első logikai játékom 
Képrészletek, összetartozó tárgyak, egyforma képek keresése, 
hiányos képek kiegészítése

1245  Képkereső  
Egyforma képek felismerése, árnyékképek és színes képek 
párosítása, hiányzó képrészletek beillesztése

1248  Állatok és növények 
Állatok és növények felismerése, árnyékképek, hiányos 
képek, böngészés

3211  Gyerekszoba 
Formák, minták felismerése, képek közötti logikai összefüggések, 
logikai sorrend, párosítás, mennyiségek 6-ig

3212  A játszótéren 
Színek, formák és méretarányok felismerése, vonalkövetés, 
számolás 3-ig, logikai összefüggések

3213  Farsang, szülinap, kirándulás 
Logikai kapcsolatok, mennyiségek 6-ig, színek és formák  
felismerése

3227  Figyeld meg! Mondd el! 
Fôfogalmak, forma-terület-pozíció, hely és idô

3228  Koncentrációs játékok 
Térbeli tájékozódás, formák és minták, hiányzó képek kiegészítése

3232  Egy napom 
Formák és színek, fôfogalmak, logikai kapcsolatok, mennyiségek 6-ig

3248  A városban 
Jármûvek alakjának, funkciójának felismerése, logikai kapcsolatok, 
rész-egész, bal-jobb

1237  Mennyiségek és számok 
Mennyiségekhez számok hozzárendelése (1–10-ig), számsorok, 
képsorok

1240  Koncentráció és logika 
Képek forgatása, hiányzó képrészletek, kakukktojás

1244  Évszakok 
Képek sorba rendezése, formák felismerése, számolás, évszakok-
hoz kapcsolódó ismeretek

1246  Logikai sorrend 
Képsorozat kiegészítése, képek időrendbe rendezése, hiányzó 
képrészlet felismerése

1262  Minták és mintázatok 
Azonosak keresése, minták felismerése, mintázatok összehasonlítása

1253  Hangok és betűk 
Képek párosítása kezdőhang alapján, kezdőhangok összehason-
lítása, kezdőhangokhoz tarozó betűk felismerése

1259   Játék és programozás 
Cselekvések sorrendje, dolgok helyzete a táblázatban, koordináták, 
útvonalak, utasítások, ismétlések számának megállapítása

3217  Az állatkertben 
Fôfogalmak, irányok, rész-egész, formaállandóság, idôrend, logikai 
összefüggések

3218  A cirkuszban 
Méretek és mennyiségek összehasonlítása, képek sorrendbe 
állítása, logikai kapcsolatok

3221  Vásárolni jó! 
Időbeli- és logikai sorrendek, fogalomalkotás, fôfogalmak

3225  Keresd meg! Folytasd! Válaszd ki! 
Azonos képek felismerése, logikai sor hiányzó elemeinek meg-
keresése, 6 kép idôrendi/logikai sorrendbe állítása

3229  Képek, hangok, szavak 
Rímelô szavak, kezdôhangok, fôfogalmak, szóképek

3230  Logikai játékok 
Logikai sorok folytatása, térbeli és idôbeli tájékozódás, tükrözések, 
elforgatások

3231  Az utcán 
Szóképek, logikai összefüggések, szabályos és biztonságos közle-
kedési magatartások felismerése

3234  Iskolás leszek 
Betûk és hangok párosítása, szótagok, szóképek felismerése, 
tükörképek, számok és mennyiségek

3244  Formák, vonalak, betűk 
Apró részletek, formák megkülönböztetése; azonos kezdőhangok, 
betűk, logikai összefüggések felismerése.

3247  Számolás 12-ig 
Számlálás és összeadás 12-ig, képek és műveletek párosítása, 
kiegészítés 7-re, 9-re.

3  éves kortól

4  éves kortól

5  éves kortól

6  éves kortól

r
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3247-szamolas-12-ig
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3244-formak-vonalak-betuk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3235a-csuri-az-ovodaban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3234a-iskolas-leszek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3232-egy-napom
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3231-az-utcan
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3230a-logikai-jatekok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3229a-kepek-hangok-szavak-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3228a-koncentracios-jatekok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3227a-figyeld-meg-mondd-el
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3225a-keresd-meg-folytasd-valaszd-ki-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3221a-vasarolni-jo-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3218-a-cirkuszban
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3217-az-allatkertben
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1262-mintak-es-mintazatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1246-logikai-sorrend
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3212-a-jatszoteren
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3211-gyerekszoba
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1248-allatok-es-novenyek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3220a-ebredestol-elalvasig
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-3219a-festek-ollo-epitokocka-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1254-irany-az-ovi-
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1243-felismeres-megnevezes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1239-tarka-formak
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1238-tobb-kevesebb-ugyanannyi
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1241-elso-logikai-jatekom
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1237-mennyisegek-es-szamok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1240-koncentracio-es-logika
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-primo-1244-evszakok
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NYELVI KÉPESSÉGFEJLESZTÔ
3307 Hangoló – hangolló 

Betûismeret nélküli hanganalízis, hangazonosítás, csoportosítás, 
fonémaazonosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése

3308  Szótagoló – szótagolló  
Betûismeret nélküli szótaganalízis, szótagazonosítás, csoportosítás, 
hallási figyelem fejlesztése, szótagolás

3309 Rímelô 
Rímpárok, kakukktojás keresése, rímlánc, mondókába illô rímek 
keresése, mondókacsinálás  

5420  Nyelvi kreatív – Szórendező 
Szavak felismerése magánhangzók/mássalhangzók, összekevert 
betűk és szótagok alapján

5421  Nyelvi kreatív – Szinonimák, ellentétek 
Szavak felismerése magyarázat alapján, többjelentésű szavak, 
szinonimák és ellentétek keresése, hiányzó magánhangzók/más-
salhangzók, összekevert betűk alapján

SZÖVEGÉRTÉS 7–9 ÉVESEKNEK 
5405 Szavak – mondatok – beszédhelyzetek 

Rejtvények, tréfás történetek, idegen szavak és érdekes kifejezé-
sek, mondatok kiegészítése, párbeszéd, hiányzó szavak megtalálása

5406  Meseolvasó  
Irodalmi értékû, humoros és az érzelmekre ható, mai mesék; 
szókincsbôvítés, szövegértés, figyelemfejlesztés (10 dupla kártya, 
1990 Ft)

5407 Vidám történetek 
4. osztályosoknak szóló hétköznapi, humoros történetek, szókincs-
bővítés, szövegértés (10 dupla kártya, 1990 Ft)

SZEM-KÉZ KOORDINÁCIÓ 
3464 Játék a formákkal 

Alakzatok elrendezése rácsokban, sík területi viszonyok felfogása, 
megjegyzése

3465  Nyomkövetés  
Egymást átszelô nyomvonalak követése balról jobbra, ábra és alap 
megkülönböztetése, egymást takaró ábrázolások felismerése

3466  Alakzatok 
Azonos minták összepárosítása, minták kiegészítése, minta rész-
letének felismerése 

ISKOLAKEZDÉS
3301 Megfigyelés – gondolkodás 

Észlelés, logikai sorok, fôfogalmak, történeti sorrend

3302 Formák – minták – mennyiségek 
Formák, minták, színek észlelése, párosítás hasonlóság alapján, 
mennyiségek és méretek felismerése

3303 Megfigyelés – felfedezés – mesélés 
Környezeti és tárgyi ismeretek elsajátítása, képi összefüggések 
felismerése, nyelvi fejlesztés, szókincsbôvítés

3304 Jelvadász 
Azonosság-különbség, bal-jobb, irány- és vonalkövetések, forma-
állandóság, rész-egész 

3305  Betûvadász 
Formaállandóság, tükrözés, síkbeli tájékozódás egy-, majd kétjegyû 
mássalhangzókkal, sorrendiség 3-4 betûs szavakkal

3306 Számvadász 
Formaállandóság, síkbeli tájékozódás, irányok észlelése, rész-egész 
viszonya egy- és kétjegyû számokkal, alak-háttér vizuális tagolása, 
számemlékezet

5492  Olvasni fogok! 
Nyomkövetés, képek összehasonlítása, képrészlet keresése,  
megkülönböztetés, megfigyelés

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-piccolo-5421-nyelvi-kepessegfejleszto-nyelvi-kreativ-szinonimak-ellentetek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-piccolo-5420-nyelvi-kepessegfejleszto-nyelvi-kreativ-szorendezo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-piccolo-5492-iskolakezdes-olvasni-fogok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/5407-szovegertes-vidam-tortenetek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/5406-szovegertes-meseolvaso
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/5405-szovegertes-mondatok-szavak-beszedhelyzetek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3466-szem-kez-koordinacio-alakzatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3465-szem-kez-koordinacio-nyomkovetes
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3464-szem-kez-koordinacio-jatek-a-formakkal
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3309-nyelvi-kepessegfejleszto-rimelo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3308-nyelvi-kepessegfejleszto-szotagolo-szotagollo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3307-nyelvi-kepessegfejleszto-hangolo-hangollo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3306-iskolakezdes-szamvadasz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3305-iskolakezdes-betuvadasz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3304-iskolakezdes-jelvadasz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3303-iskolakezdes-megfigyeles-felfedezes-meseles
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3302-iskolakezdes-formak-mintak-mennyisegek
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3301-iskolakezdes-megfigyeles-gondolkodas
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3481  Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész 
Mûveletek két lépésben, kétjegyû számokkal; számlépcsô,  
szám rejtvény, mûveletsorok az egyik szám, majd mindkét szám 
megváltoztatásával

3483  Szorzás és osztás 100-ig 1. rész 
Felezés, részekre osztás, ellentétes és hiányos mûveletek,  
szorzótáblák

3484  Szorzás és osztás 100-ig 2. rész 
Számok más-más osztóval, táblázatok osztásos feladatokkal, 
számlálás és szorzás

5455  Adatok, gyakoriság, valószínűség  
Táblázatok, oszlop- és kördiagramok elemzése, valószínűség  
meghatározása, dátumok írásmódja

BETÛFOGÓCSKA
5401  Komplex anyanyelvi gyakorló 

Betûk, szótagok, szavak felismerése, képek szavakhoz kapcsolása, 
kiegészítés, logikai összefüggések keresése, helyesírás

3314  Tedd ábécérendbe!  
Ábécé szerinti rendezés elsô és második betû alapján, hiányzó 
betûk,  állatok listázása, nevek listázása, hol keressem?

ISMERETEK 1–4. OSZTÁLY 
3446  Geometria 1. 

Alakzatok felismerése, ábrák kirakása, sorozatok folytatása, síkbeli 
és térbeli pozíció felismerése

3447  Geometria 2.  
Síkidomok összeillesztése, tükrözés, szimmetria

3461  Házi-, hobbi- és vadon élô állatok 
30 állat szakszerû ábrája, neve, ismeretek táplálkozásukról, élet-
módjukról, élőhelyükről, képek és szavak párosítása, mondatok 
kiegészítése a képek alapján

3462  Erdôk, szántóföldek és kertek növényei 
Lombos és tûlevelû fák, az erdôk védelme, föld mûvelés régen  
és ma, kerti növények, zöldségek

3463  Az idő  
Évszakok, hónapok, napok egymáshoz való viszonya, dátumok és 
időpontok különböző írásmódjai, analóg és digitális órák, délelőtt/
délután, időtartam becslése

5410  Életünk, testünk  
Életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges életmód,  
a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és mûködése

SZÁMFOGÓCSKA 
3474 A húszas számkör 1. rész 

Számlálás, csoportosítás, számsorok, számszomszédok,  
kisebb/nagyobb

3475  A húszas számkör 2. rész 
Számlálás, számok bontása, duplázás, felezés, páros és páratlan 
számok, a számegyenes, számkeresés

3476  Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész 
Összeadás és kivonás, pótlás, feladatok közötti összefüggések 
felismerése, gépes játékok, számszomszédok, táblázatok

3477  Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész  
Számkeresô feladatok, láncszámolás, számpiramisok, nyitott 
mondatok

3478  A 100-as számkör 1. rész  
Számlálás egyesével, ötösével, tízesével; számegyenes, számszom-
szédok, kerek tízes szomszédok, 100-as számtábla

3479  A 100-as számkör 2. rész 
Számok bontása tízesekre, egyesekre; a legnagyobb és a legkisebb 
megkeresése, számsorozatok felismerése, kétszerese/fele,  
számok betûvel, a százas számtábla

3480  Összeadás és kivonás 100-ig 1. rész 
Mûveletek kerek tízessel, egyessel; 100-ra történô pótlás, táblázat 
kivonás gyakorlására, számok kétszeresének/felének megkeresé-
se, két lépésben végzett mûveletek

LOGICO PRIMO ÉS PICCOLO

Feladatkártya-csomag
16 lap, 16,5 × 22,5 cm
1690 Ft/1890 Ft 

5406, 5407
10 dupla kártya
1990 Ft

6 gombos PRIMO keret 
3800 Ft

10 gombos PICCOLO keret
3800 Ft

https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-piccolo-5455-szamfogocska-adatok-gyakorisag-valoszinuseg
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/5410-ismeretek-3-4-osztaly-eletunk-testunk
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/5401-betufogocska-komplex-anyanyelvi-gyakorlo
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3484-szamfogocska-szorzas-es-osztas-100-ig-2-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3483-szamfogocska-szorzas-es-osztas-100-ig-1-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3481-szamfogocska-osszeadas-es-kivonas-100-ig-2-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3480-szamfogocska-osszeadas-es-kivonas-100-ig-1-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3479-szamfogocska-100-as-szamkor-2-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3478-szamfogocska-a-100-as-szamkor-1-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3477-szamfogocska-osszeadas-es-kivonas-20-ig-2-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3476-szamfogocska-osszeadas-es-kivonas-20-ig-1-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3475-szamfogocska-a-huszas-szamkor-2-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3474-szamfogocska-a-huszas-szamkor-1-resz
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/logico-piccolo-3463-ismeretek-1-4-osztaly-az-ido
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3462-ismeretek-2-3-osztaly-erdok-szantofoldek-es-kertek-novenyei
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3461-ismeretek-1-2-osztaly-hazi-hobbi-es-vadon-elo-allatok
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3447-ismeretek-1-2-osztaly-geometria-2
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3446-ismeretek-1-2-osztaly-geometria-1
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/3314-betufogocska-tedd-abecerendbe
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/keret
https://www.tessloff-babilon.hu/termek/keret-2
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