KNIŽNÍ TIPY NA LÉTO
Na léto jsme pro vás připravili opět další novinky z fondů naší knihovny, tentokrát se
zaměřením na stolní společenské hry pro děti i dospělé. Pevně věříme, že si
vyberete. A pokud vám tato nabídka nestačí a chcete se podívat na další novinky,
navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu.
Věříme, že se vám budou líbit a necháte se inspirovat.

CUTS – hlavolamy
Sada
magnetických
hlavolamů
pro malé
i
velké.
Didaktická
pomůcka, která rozvíjí schopnosti
prostorové orientace, barevného
vidění, matematického myšlení,
jemné motoriky a logického myšlení.
Podle obtížnosti jsou hlavolamy
určeny pro děti všech věkových
kategorií i pro seniory. Původní
český hlavolam získal ocenění
Hlavolam roku 2013. Jeho zdařilost spočívá v jednoduchosti pravidel, v estetice
provedení, skladnosti či praktičnosti magnetických kamenů.

SLOVA – společenská hra
Hra určená pro dobrou zábavu
dvou a více osob. Hráči mají
jedinečnou příležitost snadným
a přirozeným způsobem rozvíjet
nejen
svou
slovní
zásobu
a kombinační
schopnosti,
ale i paměť a postřeh. Procvičí si
též
znalost
českého
jazyka
a možná budou překvapeni, jaké
rezervy v těchto vědomostech ještě
mají. Hra nabízí právě tolik možných kombinací, jak bohatá je slovní zásoba hráčů,
zároveň lze pravidla hry volně přizpůsobovat jejich věku a schopnostem.

MONTESSORI
–
SVĚT
OBJEVOVÁNÍ: Tvary
Zábavné kartičky pro děti od 2 do 4
let. Jsou připraveny podle principů
oblíbené
Montessori
metodiky
a opatřeny moderními ilustracemi.
Přivedou děti k samostatné aktivní
a kreativní hře a pomohou jim
rozvíjet základní poznání o tvarech.
Komplet obsahuje 15 karet na hraní
s více než 50 geometrickými tvary
a manuál, který přináší rodičům
nápady na aktivity s kartami a zpřístupňuje Montessori metodiku z pohledu
každodenního života dětí.

POHÁDKOVÉ DIVADLO – Piráti
Hra obsahuje opravdové divadlo
s rekvizitami,
dřevěnými
komponenty, kulisami a čtyřmi
kostkami, které rozehrají napínavý
dobrodružný příběh podle fantazie
dětí. Hra se dětem nikdy neomrzí,
protože
vyprávění
příběhů
je pokaždé jiné - podle jejich
fantazie. Tím rozvíjí jejich slovní
zásobu a komunikaci, kreativní
myšlení,
prostorovou
orientaci,
vlastní
fantazii
i vzájemnou
spolupráci.

Přejeme vám příjemné chvíle při hraní!
www.knih-ck.cz

