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Nous llibres de VV Kids
per seguir jugant
Després de la fantàstica acollida dels primers títols del nostre catàleg, des
de VVKids hem redoblat la nostra il·lusió i el nostre compromís per oferir
llibres emocionants i divertits, amb unes il·lustracions meravelloses.
Volem que els nens i les nenes continuïn jugant amb els nostres llibres i
per això hem editat llibres més imaginatius i interactius, que estimularan la
seva creativitat i els convertiran en petits genis.
Els DINOSAURES mostraran als més petits el valor de l'amistat i als més
grans les característiques del món prehistòric, el IOGA els ajudarà a
relaxar-se i dormir més bé, els PUZLES els descobriran els ensenyaments
que s'amaguen en les faules, amb els MONSTRES comprovaran la seva
capacitat d'observació i els GENIS despertaran totes les seves habilitats
i els ensenyaran a viatjar per l'espai.
Cada llibre de VVKids convida a gaudir d'històries i jocs nous, que volem
compartir amb els nostres veritables protagonistes: les nenes i els nens.
Viu els teus llibres!
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JUGO A RELAXAR-ME
Establir hàbits de salut des de ben petits és
primordial per créixer sans i forts tant físicament
com emocionalment.
Quan els infants es relaxen millora la seva qualitat
de vida, la concentració, la comprensió i l'educació
emocional.
Aquests llibres han estat desenvolupats en
col·laboració amb la AIYB (Associazione
Italiana Yoga per Bambini)
Inspira… Expira… Comença el joc de la relaxació!

5

JUGO A RELAXAR-ME

JUGUEM A FER IOGA
` sa i felic,
Per creixer
Textos de Lorena Pajalunga
Il·lustracions d'Anna Láng
Amb les tècniques del ioga, aconsegueix que els infants es
diverteixin i creixin sans i feliços!
Quan els infants es relaxen millora la seva qualitat de vida,
la concentració, la comprensió i l'educació emocional.
Les il·lustracions estan inspirades en el món dels animals,
un tema característic del ioga, amb instruccions senzilles i divertides.

40 pàgines
20,7 x 26 cm
Tapa dura
9 788468 252254

6

3+
PVP: 12,95 €

Per relaxar-se i dormir mes` be`
Textos de Lorena Pajalunga
Il·lustracions d'Anna Láng
És l'hora d'anar a dormir i no tenen son? Amb aquest llibre tan original que conté exercicis fàcils i senzills aprendran els beneficis del ioga per relaxar-se i dormir bé.

JUGO A RELAXAR-ME

JUGUEM A FER IOGA
PER ANAR A DORMIR

Les il·lustracions acolorides i divertides i les instruccions de cada posició, descrites pas a pas i fàcils
d'entendre, acompanyen els infants a través
del món meravellós de la seva pròpia imaginació, on les joguines preferides cobren
vida i els porten fins a la terra dels
somnis.

40 pàgines
20,7 x 26 cm
Tapa dura
9 788468 257280

3+
PVP: 12,95 €
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A PR E N C A MB E LS MO N ST R ES
Benvinguts al món
terrorífic dels monstres!
Quatre llibres originals i divertits que
els més menuts llegeixen un cop rere l'altre.
Aquests llibres proposen una lectura
activa i imaginativa en què nens i nenes
no paren de descobrir imatges
sorprenents.

9

APRENC AMB ELS MONSTRES

MONSTRES CAPGIRATS
Descobreix els monstres amagats!
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Aquest llibre innovador, amb dibuixos alegres i farcits de colors,
és un joc fascinant de formes que es mouen i es transformen.
A cada pàgina hi trobem una figura giratòria, que, quan la desplacem, ho col·loca tot cap per avall, i d'aquesta manera converteix objectes inanimats i inofensius en monstres divertits i plens de color.

22 pàgines
22,7 x 22,6 cm
Tapa dura
9 788468 245089

3+
PVP: 12,95 €

ARA ET MENJARE!`
`
` la cadena alimentaria
Diverteix-te i apren
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
El peix gros es menja el petit, o no?
En aquest llibre ho veurem.
Sembla que les imatges expliquen la història d'un animal que es vol
menjar una criatura més petita, però obrint les pàgines doblegades revelarem un conte completament diferent, que mostra una
cadena alimentària completa.

10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 245102
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3+

PVP: 12,95 €

` a comptar menjant amb els monstres!
Apren
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Gràcies a rimes senzilles i a il·lustracions alegres els més menuts
aprendran a comptar de l'u al deu.
Nens i nenes es divertiran obrint la boca de cada monstre per descobrir què ha menjat i comptaran espontàniament els aliments
que hi trobaran.

10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 250854

APRENC AMB ELS MONSTRES

A MENJAR... AMB ELS MONSTRES!

3+

PVP: 12,95 €

QUI HI HA A LA FINESTRA ?
Per perdre la por a allo` que es` desconegut
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Això que veus per la finestra sembla un monstre terrible! Però a
l'hora de passar la pàgina t'adones, ben sorprès, que és un niu de
pollets vius! Aquest llibre interactiu tan interessant conté uns efectes especials a partir de la creativitat explosiva de les il·lustracions
d'una enginyera del paper, capaç de girar la trama contínuament
gràcies a una finestra tallada d'on sorgeixen situacions
i personatges inesperats. Res és el que sembla.

Un home llop s’acosta, quin ensurt!
La seva presència et deixarà mut.
Té ulls malèvols i cara de fam
i no sembla que mengi enciam…

Se’t voldrà cruspir d’una queixalada!

Potser si ho
comproves…

It’s two hungry little birds going cheep, cheep!

20 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura

He’s got a savage look in his eye
and I bet he doesn’t eat apple pie…
With his awful stare and bristly fur coat
this terrible werewolf has me by the throat!

3+

He’ll try and make a morsel of me…

Potser si ho
comproves…

9 788468 252919

PVP: 12,95 €

Són dos ocellets d’una niuada!

11
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L L I BR ES GEG A N T S
Vols conèixer el món a través dels
animals i dels monuments més emblemàtics
i, a més, vols pintar-los com et vingui de gust?
T'agraden els laberints i jugar a buscar i trobar?
No et pots perdre aquesta sèrie de llibres gegants
que, a més d'ensenyar-te a comptar i a sumar,
et proporcionaran moltes hores
de diversió!

13

LLIBRES GEGANTS

LLIBRES GEGANTS PER DIVERTIR-SE COMPTANT
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Tres llibres de gran format en què nens i nenes comprovaran la
seva capacitat d'observar i de comptar.
Il·lustracions de pàgina completa meravelloses, excepcionals i
riques en detalls, que representen diferents ambients naturals i
laberints increïbles en els quals hauran de buscar totes les criatures amagades, comptar-los i sumar-los. Podràs trobar-los tots?
Les solucions, al final del llibre!

` DELS
EL PAIS
MONSTRES
56 pàgines
27,4 x 38 cm
Tapa dura
9 788468 256726

6+
PVP: 14,95 €

MIRA, BUSCA,
TROBA!
56 pàgines
27,4 x 38 cm
Tapa dura
9 788468 250939

LABERINTS
GEGANTS
56 pàgines
27,4 x 38 cm
Tapa dura
9 788468 251943
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6+
PVP: 14,95 €

6+
PVP: 14,95 €

LLIBRES GEGANTS

ATLES GEGANTS PER APRENDRE PINTANT
Il·lustracions de Giulia Lombardo
Aprendre i a la vegada passar-s'ho bé és el mètode d'aprenentatge més agradable!
El dos volums estan dedicats als animals que viuen a la Terra
i als monuments i pobles més famosos i emblemàtics, respectivament.
Nens i nenes es divertiran explorant els vint mapes que abasten
totes les regions del planeta, inclosos als dos volums, i pintaran
els monuments, les plantes i els animals de tot el món.

L'ATLES
DELS ANIMALS
PER ACOLORIR
56 pàgines
29,4 x 39 cm
Tapa dura
9 788468 243740

6+
PVP: 16,95 €

`
L'ATLES DEL MON
PER ACOLORIR
56 pàgines
29,4 x 39 cm
Tapa dura
9 788468 243719

6+
PVP: 16,95 €
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K I D SA U R ES
Gegantins,
temibles i fascinants
a la vegada, els dinosaures van
dominar la Terra durant milions d'anys.
I als nens i les nenes els encanta
saber-ho tot d'ells.
Amb aquests llibres, els més petits
aprendran el valor de l'amistat i
els més grans descobriran
totes les característiques
d'aquestes fascinants
criatures.
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KIDSAURES

PETITS DINOSAURES
Per entendre els valors de l'amistat
Il·lustracions de Marisa Vestita
Els divertits i inseparables dinoamics, Bronto, Dacti, Trixi i
Rex, guiaran els lectors més joves en l'exploració del món
prehistòric.

UN RASPALL DE DENTS PER A
EN REX
14 pàgines
16,7 x 18 cm
Tapa dura
9 788468 254548

2+
PVP: 7,50 €

LA POR DE LA TRIXI
14 pàgines
16,7 x 18 cm
Tapa dura
9 788468 254555
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2+
PVP: 7,50 €

EL PRIMER VOL DE LA DACTI

EN BRONTO BUSCA EL SEU PARE

14 pàgines
16,7 x 18 cm
Tapa dura

14 pàgines
16,7 x 18 cm
Tapa dura

9 788468 254531

2+
PVP: 7,50 €

9 788468 254524

2+
PVP: 7,50 €

El gran llibre de l'evolucio` animal
Il·lustracions de Román García Mora

KIDSAURES

` UN TIRANOSAURE!
AQUEST GALL ES
Un llibre perfecte perquè els més joves entenguin fàcilment com
han canviat els animals del nostre planeta al llarg de milers d'anys.
Aprendran com s'ha desenvolupat la trompa dels elefants o per
què podem afirmar que en realitat els galls són tiranosaures!
El llibre combina el rigor científic amb un estil divertit i irònic que
els captivarà.

56 pàgines
22,7 x 31,4 cm
Tapa dura
9 788468 253534

6+
PVP: 15,95 €

19

KIDSAURES

TOT SOBRE ELS DINOSAURES
` prehistoric
`
Converteix-te en un expert del mon
Il·lustracions de Román García Mora
Els més petits quedaran fascinats en conèixer tota la informació
sobre les criatures prehistòriques més conegudes i impressionants.
Cada llibre descriu, en un llenguatge senzill, els comportaments
i les característiques de diferents dinosaures: l'Estegosaure, el
Pliosaure, el Triceratop, el Tiranosaure i altres grans espècies de
rèptils marins i dinosaures herbívors, predadors o cuirassats.

` DE LA PREHISTORIA
`
`
REPTILS
AQUATICS
Submergeix-te en l'època en què els rèptils eren els reis del mar: El Pliosaure, de
grandària descomunal, el Tanystropheus,
amb el seu coll infinit o l'Hedonus, amb la
seva estrambòtica closca.

40 pàgines
21 x 28,5 cm
9 788468 254647

6+
PVP: 9,95 €

DINOSAURES CUIRASSATS
Descobreix les característiques més
sorprenents dels dinosaures cuirassats,
com les armadures, les punxes i les crestes enormes. Coneixeràs el misteriós Europelta i el temible Paquicefalosaure.

20

40 pàgines
21 x 28,5 cm
9 788468 255033

6+
PVP: 9,95 €

KIDSAURES

DINOSAURES PREDADORS
Coneix com és un esquelet de Tiranosaure Rex, descobreix com l'Oviraptor tenia
cura de les cries, i observa les plomes que
recobrien la cua i les potes davanteres del
Velociraptor.
40 pàgines
21 x 28,5 cm
9 788468 255262

6+
PVP: 9,95 €

`
DINOSAURES HERBIVORS
Descobreix els dinosaures herbívors més
increïbles, des del Triceratop fins al gegantí Brontosaure.
40 pàgines
21 x 28,5 cm
9 788468 254623

6+
PVP: 9,95 €
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PET I T S C R E AT I U S
La creativitat, com qualsevol altra
habilitat, també es pot entrenar.
Aquests llibres potencien la imaginació
dels nens i nenes de forma divertida i
amena, amb dibuixos abstractes que
ells mateixos han de completar.
A través de la creativitat, els més petits
desenvolupen la capacitat per resoldre
problemes i millorar les
relacions socials.

23

PETITS CREATIUS
24

FORMES TRAPELLES

Es` l'hora de crear!

Il·lustracions d'Agata Królak
Aquest divertidíssim llibre interactiu estimula la creativitat lliure entre els nens i les nenes. Els infants podran completar les il·lustracions
com ells vulguin i crear uns dibuixos molt originals. Inclou 8 pàgines
d'adhesius.

72 pàgines
21 x 29,7 cm
9 788468 256191

4+
PVP: 12,95 €

Imaginacio` al poder!
Il·lustracions d'Agata Królak
Agata Królak deixa les seves il·lustracions modernes, originals i divertides incompletes perquè siguin les nenes i els nens que les completin.
Un llibre interactiu que potencia la creativitat lliure. Inclou 8 pàgines
d'adhesius.

72 pàgines
21 x 29,7 cm
9 788468 256214

4+
PVP: 12,95 €

PETITS CREATIUS

TAQUES, PUNTS I EMPREMTES

25
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L L I BR ES DE LS GEN IS
El poder del saber en mans
dels més petits!
Aquests llibres transmeten coneixements
fascinants i ensenyen als nens i nenes
a programar videojocs i animacions d'una
forma lúdica i entretinguda perquè
es converteixin en petits genis.

27

LLIBRES DELS GENIS

EXPLORADORS DE L'ESPAI
` els secrets de l'espai?
Vols coneixer
Il·lustracions de Giulia de Amicis
Llança't a l'espai amb aquest llibre que inclou tota la informació
necessària per comprendre l'univers d'una manera senzilla i divertida. Les curiositats i les fantàstiques il·lustracions et sorprendran.
72 pàgines
25 x 34,5 cm
Tapa dura
9 788468 256160
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8+
PVP: 16,95 €

` a dissenyar els teus videojocs!
Apren
Il·lustracions de Valentina Figus
T'agraden els videojocs? T'apassiona la informàtica? Si és així, aprèn
a programar amb Scratch, el conegudíssim mètode per crear videojocs. Aquest llibre ofereix les instruccions pas a pas amb un llenguatge
adaptat als més petits. Conté un enllaç per descarregar tots els materials necessaris.
128 pàgines
17,7 x 23,7 cm
Tapa dura
9 788468 254272

LLIBRES DELS GENIS

PROGRAMA COM UN GENI 1

8+
PVP: 14,95 €

PROGRAMA COM UN GENI 2
Dissenya les teves animacions!
Il·lustracions de Valentina Figus
Amb l'ajuda d'aquest llibre crearàs les teves animacions amb Scratch.
Segueix les instruccions i donaràs vida a les teves superidees. Inclou
un enllaç per descarregar tots els materials i imatges que necessitis.
128 pàgines
17,7 x 23,7 cm
Tapa dura
9 788468 254289

8+
PVP: 14,95 €
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L L I BR ES P U
Juga am
b aques
tes
històrie
s merav
elloses
muntan
t i desm
untant
els cinc
puzles d
e cada
llibre!
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LLIBRES PUZLE

`
` DELS PUZLES!
` A TRAVES
LES MILLORS HISTORIES
DEL MON
Sis de les històries més famoses i estimades de la literatura infantil tornen amb una
nova aparença, en format de llibre puzle, i amb unes il·lustracions meravelloses.

FAULES D'ISOP
Il·lustracions de Marisa Vestita
Savis i enginyosos o insensats i enganyosos?

12 pàgines
30,5 x 27,5 cm
Tapa dura

Aprèn amb els encantadors animals
de les Faules d'Isop mentre et diverteixes muntant i desmuntant els 5
puzles.

9 788468 254586

FAULES DE LA FONTAINE
Il·lustracions de Marisa Vestita
Munta i desmunta els 5 puzles mentre
aprens grans ensenyaments amb els divertidíssims animals de les Faules de La Fontaine.
12 pàgines
30,5 x 27,5 cm
Tapa dura
9 788468 254609
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5+
PVP: 16,50 €

5+
PVP: 16,50 €

LLIBRES PUZLE

` AL PAIS
`
ALICIA
DE LES MERAVELLES
Il·lustracions de Fabiana Attanasio
12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251066

6+
PVP: 16,50 €

3 en 1:

1 . Ll e g eix
el c
2 . M u n ta 5 o n te
pu
3. P i n t a 5 z l e s
l a`m i n e s

PINOTXO
Il·lustracions de Fabiana Attanasio
12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251967

6+
PVP: 16,50 €

PETER PAN

EL MAG D'OZ

Il·lustracions de Fabiana Attanasio

Il·lustracions de Fabiana Attanasio

12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura

12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura

9 788468 251073

6+
PVP: 16,50 €

9 788468 251981

6+
PVP: 16,50 €
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CONTES DE SEMPRE
Passa-t'ho bé amb els contes més estimats i famosos
de tots els temps llegint-los en família.
Les il·lustracions de Francesca Cosanti tenen el do de
transformar els elements de les millors obres d'art
contemporani en imatges fascinants.
Aquesta sèrie també inclou l'art delicat i sensible
de Manuela Adreani per descobrir les faules d'Isop
i les il·lustracions delirants de l'artista Chris Ridell,
que recreen les originals aventures de Gulliver.
Tots els llibres presenten sorpreses inesperades i
perspectives noves d'aquests contes atemporals.

35

CONTES DE SEMPRE

CAPUTXETA VERMELLA
Germans Grimm
Il·lustracions de Francesca Cosanti
Un dels contes més famosos i estimats de tots els temps, que protagonitza una nena que anomenen Caputxeta Vermella, es reinterpreta
del tot gràcies a la creativitat de Cosanti.
40 pàgines
22,9 x 32 cm
Tapa dura
9 788468 252520

6+
PVP: 12,95 €

HANSEL I GRETEL
Germans Grimm
Il·lustracions de Francesca Cosanti
Un conte molt dolç, en què gràcies al geni de Cosanti veiem els protagonistes, els bessons Hansel i Gretel, des d'una perspectiva nova.
40 pàgines
22,9 x 32 cm
Tapa dura
9 788468 252544
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6+
PVP: 12,95 €

Il·lustracions de Manuela Adreani
L'art delicat i sensible d'Adreani acompanyarà els petits lectors en
el descobriment meravellós dels animals que donen vida a aquestes
faules, que l'autor grec Isop va crear fa segles i que formen part del
patrimoni literari universal. Nens i nenes estaran encantats amb els
contes d'animals que simbolitzen comportaments humans i coneixeran aquestes històries atemporals, que contenen, sempre, una moral
final.
40 pàgines
24,9 x 30 cm
Tapa dura
9 788468 253350

CONTES DE SEMPRE

FAULES D'ISOP

6+
PVP: 12,95 €

GULLIVER
144 pàgines
28,7 x 24,9 cm
Tapa dura
9 788431 680183

8+
PVP: 19,95 €

Jonathan Swift
Adaptació de Martin Jenkins
Il·lustracions de Chris Riddell
Aquesta adaptació de la novel·la de Jonathan Swift ha respectat el to
i l'humor de l'original i l'ha acostat als lectors joves. A aquesta tasca
hi ha contribuït amb brillantor l'artista Chris Riddell, que amb unes
il·lustracions ben delirants i plenes de detalls meravellosos recrea la
gent, les estranyes criatures i els països que la imaginació de l'escriptor irlandès va inventar.
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`
U N MON
AMERICA DEL NORD

BRASIL

XILE

38

D E C O N T ES
`
RUSSIA
COREA
NEPAL
CAMBODJA

`
ZAMBIA

Contes d'arreu del món per obrir
la ment i el cor dels joves lectors
i animar-los a entendre i a
respectar la diversitat cultural.

39

` DE CONTES
UN MON

1. EL LLOP AFAMAT

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes

Un jove llop està mort de gana i surt de cacera.
Al capdamunt d'un prat que hi ha a tocar del riu
hi veu un xai que fa tota la cara de ser un àpat
deliciós. L'astut xai, però, no està disposat que el
llop se'l cruspeixi.

9 788468 251813

6+
PVP: 7,95 €

` del Nord
Un conte de l'America

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

2. NO US REFIEU
DELS TIGRES
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 252001

6+

Podríem refiar-nos d'un tigre? Un mercader que
va al mercat en troba un atrapat en un forat.
L'home es proposa ajudar-lo; però, si ho fa, podrà
evitar sortir-ne malparat?

Un conte de Corea
PVP: 7,95 €

3. EL DO DE LA TORTUGA

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes

En un estiu sec i xafogós a Zàmbia hi deixa de
ploure, i ben aviat els animals comencen a passar
gana i set. Necessiten despertar un arbre màgic
que els pot alimentar tots fins i tot quan no plou.
Ara bé, com es diu, l'arbre?

9 788468 252025

6+
PVP: 7,95 €

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 251837

`
Un conte de Zambia

Versió de Mary Finch
Il·lustracions de Martina Peluso

4. LA PRINCESA
DE LES FONTS

40

Un conte de l'Amèrica del Nord

6+
PVP: 7,95 €

La Princesa de les Fonts és la senyora de les
fonts, els rius i els llacs. Un dia la seva mare desapareix de palau i poc temps després el seu fillet
també. Serà capaç la princesa de trobar-los i de
reunir la família de nou?

Un conte del Brasil

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253374

6+
PVP: 7,95 €

Versió de Fran Parnell
Il·lustracions de Sophie Fatus
Fa anys i panys tres monstres terribles vivien
junts a la Terra dels monstres. Eren germans, i els
dos més grans i més perillosos van obligar el petit, en Rampellut, a segrestar les tres filles del rei,
que estaven transformades en taronges.
En Pere, el guardià de les princeses, podrà tenir
el valor de baixar a la Terra dels monstres per
rescatar-les?

Un conte de Xile
Versió de Fran Parnell
Il·lustracions de Sophie Fatus

6. L'ABOMINABLE HOME
DE LES NEUS
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253398

` DE CONTES
UN MON

5. EN MORRUT, EN SORRUT
I EN RAMPELLUT

6+
PVP: 7,95 €

En Ramai és un nen molt gandul, no ajuda mai
a casa i es passa el dia dormint. Un dia la mare,
cansada de veure'l mandrejar tant, li diu que se'n
vagi i que no torni fins que hagi fet alguna cosa profitosa. Aquella nit en Ramai dorm en una
cova al capdamunt de les muntanyes i hi troba
en Shokpa, l'abominable home de les neus. Què
passarà?

Un conte del Nepal
` PARANY
7. L'ENGINYOS
DE LA DARA
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253411

Versió de Liz Flanagan
Il·lustracions de Martina Peluso

6+
PVP: 7,95 €

La princesa Dara i el seu marit Rith són dos enginyers increïbles. Un dia decideixen construir un
palau d'estiu per al rei, però tres ministres del rei
envejosos d'en Rith perquè volen quedar-se la
fortuna de la Dara, no li ho posaran fàcil i aconseguiran fer-lo desterrar. Quin enginyós parany
inventarà la Dara per demostrar la maldat dels
ministres?

Un conte de Cambodja
Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

8. LA MAIXA I L'OS
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253435

6+
PVP: 7,95 €

La Maixa és una nena que viu amb els pares i set
germans en una casa petita a la vora del bosc. Li
agrada molt fer pastissos de fruites, i un dia buscant cireres s'endinsa tant en el bosc que no sap
tornar cap a casa. Espantada, es troba amb un os
que, en comptes d'ajudar-la, no la deixa tornar
perquè vol que faci pastissos per a ell. Quin pla
s'empescarà per poder tornar amb la seva família, la Maixa?

`
Un conte de Russia
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MONTESSORI,
`
`
UN MON D'EXITS
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MONTESSORI

`
MONTESSORI: UN MON D'EXITS
Text de Chiara Piroddi
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Els llibres i les caixes Montessori contenen activitats lúdiques destinades a fomentar el desenvolupament de les habilitats cognitives principals de les nenes i
els nens, com el reconeixement de nombres, formes, colors i plantes i animals.
No només estimulen l'aprenentatge a través del joc, sinó que promouen l'interès per aprendre conceptes, habilitats, actituds i valors d'una forma divertida
i autònoma.

La primera capsa de

FORMES

3+

Contingut de la capsa:
15 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines
9 788468 253664

La primera capsa de

NOMBRES

3+

Contingut de la capsa:
9 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines
9 788468 253671
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PVP: 14,95 €

PVP: 14,95 €

COLORS

3+

Contingut de la capsa:
13 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
1 tauler dels colors - 34 x 34 cm
Llibre - 16 pàgines
9 788468 254319

MONTESSORI

La primera capsa de

PVP: 14,95 €

La primera capsa d'

ANIMALS

4+

Contingut de la capsa:
16 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
1 tauler dels hàbitats - 45,6 x 35,2 cm
Llibre - 16 pàgines
9 788468 254326

PVP: 14,95 €
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MONTESSORI

El meu primer llibre de

FORMES

3+

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 252414

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre de

NOMBRES

3+

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 252438

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre de

COLORS

3+

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 252421
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PVP: 12,95 €

GRANJA

3+

MONTESSORI

El meu primer llibre de la

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 254173

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre dels

ANIMALS
DEL BOSC

3+

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 254180

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre del

JARDÌ

5+

40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
9 788468 254197

PVP: 12,95 €
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CATALUNYA
Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 478 27 55 - Fax 93 478 36 59

OFICINES
COMERCIALS

Servei a:
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA
i també a ANDORRA

COMUNITAT VALENCIANA
Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.
46970 Alaquàs (València).
Tel. 96 198 62 10 - Fax 96 151 21 30
Servei a:
ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA

ILLES BALEARS
Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.
07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 43 23 81 - Fax 971 76 03 54

Per a més informació visiti el nostre web:

www.vvkids.com
o contacti amb:

info@vvkids.com

C101836

