Εικονογράφηση: Magali Le Huche

Πίεσε πάνω
σε αυτές τις εικόνες
για να ακούσεις
τις μελωδίες.

Μ

ΟΥΣΙΚ

Magali Le Huche

Ο

Διάβασε μια ιστορία και άκουσε 16 μελωδίες!

ΒΙΒΛΙΟ
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ν
O ά ινεμά

Ο Ρένος λατρεύει το σινεμά. Μια μέρα, ονειρεύεται ότι
παίζει τον ρόλο ενός καουμπόη, ενός σούπερ ήρωα… ακόμα
κι ενός ταξιδιώτη στ’ άστρα! Είναι πραγματικά μαγικό το
σινεμά! Άκουσε τις μελωδίες και θα μαγευτείς κι εσύ!

Σαρλό

σταρ
του σινεμά

στο διάστημα

μιούζικαλ

ρομαντικό δείπνο

ο Ρένος
και η Μέριλιν

ο Ρένος
στο Χόλλυγουντ

σούπερ ήρωες το τέλος του ονείρου

Σημαντικές οδηγίες για ασφαλή χρήση:
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το
κάλυμμα ξεβιδώνοντάς το. Μετά την αντικατάσταση,
βάλτε το κάλυμμα στη θέση του και βιδώστε ξανά.
- Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν είναι
απαραίτητη.
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέες
όλες μαζί.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με την
ενδεδειγμένη πολικότητα.
- Αφαιρείτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από
το βιβλίο.
- Επιδεικνύετε προσοχή στην πολικότητα των
μπαταριών για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.

3+
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ΟΥΣΙΚ

Με 16 μοναδικές
μελωδίες

Ο

Για να ενεργοποιηθούν οι ήχοι,
τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση «ΟΝ».
Απαιτούνται 3 μπαταρίες τύπου LR1130.

Τα μικρά μου μουσικά βιβλία

γουέστερν

Μ

ο Ρένος
κοιμάται

κ

O ΡΕΝΟΣ κάνει σινεμά

Ανακάλυψε μαζί με τον Ρένο
τη μουσική του σινεμά!

ISBN 978-960-16-9970-7

ΒΙΒΛΙΟ
Bοηθ. κωδ. μηχ/σης 13970
Printed in China

Τα μικρά μου μουσικά βιβλία
25/11/21 12:12 PM
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Le Huche

Μετάφραση:
Ελένη Μπακογεώργου

Πίεσε πάνω σε αυτές τις εικόνες για να ακούσεις
τις μελωδίες και τους ήχους!
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Σήμερα το απόγευμα, ο Ρένος πήγε σινεμά.
Το λάτρεψε πραγματικά! Μόλις κλείνει τα μάτια του,
οι εικόνες χορεύουν στο μυαλό του.
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