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Με

100 αυτοκόλλητα μαθαίνω!

Αυτό το βιβλίο σχεδιάστηκε ειδικά για πολύ μικρά παιδιά.
Περιέχει 16 απλές εικόνες με θέματα που αναγνωρίζουν
τα παιδιά για ζωγραφική και διακόσμηση με αυτοκόλλητα.
Με αυτό τον τρόπο, το παιδί σας θα ακονίσει
την παρατηρητικότητά του και θα βελτιώσει
τη λεπτή κινητικότητα παίζοντας.
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ατιστές
δείχνουν
που θα
ποιήσει.

κία

100 αυτοκόλλητα μαθαίνω!
Κουάξ! Ο βάτραχος θέλει να ξεκουραστεί σε κάποιο νούφαρο.
Κόλλησε γύρω του κι άλλα νούφαρα!

Αυτό το βιβλίο σχεδιάστηκε ειδικά για πολύ μικρά παιδιά.
Τα αυτοκόλλητα
Περιέχει 16 απλές εικόνες με θέματα που αναγνωρίζουν
τα παιδιά για ζωγραφική και
διακόσμηση
με αυτοκόλλητα.
έχουν
τη θέση
τους
Με αυτό τον τρόπο, το παιδί σας θα ακονίσει
σελίδα.
την παρατηρητικότητάσε
τουκάθε
και θα βελτιώσει
τη λεπτή κινητικότητα παίζοντας.

Λεπτή
κινητικότητα

Παρατηρητικότητα

Βζζζζ… Οι μελισσούλες βουίζουν
γύρω από το λουλούδι.

ISBN 978-960-16
Κουάξ! Ο βάτραχος θέλει να ξεκουραστεί σε κάποιο νούφαρο.
Κόλλησε γύρω του κι άλλα νούφαρα!

Οι χρωματιστές
γραμμές δείχνουν
το χρώμα που θα
χρησιμοποιήσει.

Τα αυτοκόλλητα
έχουν τη θέση τους
σε κάθε σελίδα.
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