Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1Oddělení pro děti a mládež

Tematické kufříky se půjčují pouze rodičům (nebo prarodičům)
dětí, které jsou čtenáři knihovny nebo čtenářům knihovny starším 18
let. Každý kufřík je zaměřený k určitému tématu (lidské tělo,
doprava, svět zvířat, pravěk, dobrodružství na moři, víly a princezny)
a obsahuje kromě knih i didaktické pomůcky, hračky a hry (např.
dopravní značky, autíčka, figurky zvířátek, pexesa, karty,
obkreslovací šablony, děrovačky…)
Děti se prostřednictvím kufříku mohou seznámit s konkrétním
tématem.
Rodiče získají mnoho podnětů, jak rozvíjet fantazii a tvořivost dítěte.

Kufříky si mohou zájemci půjčit v Oddělení pro děti
a mládež na náměstí Republiky.
Půjčují se na 28 dní, oproti vratné záloze 300 Kč.
Současně lze zapůjčit pouze jeden kufřík.

PRAVĚK
Anotace
Výprava do pradávného světa, ve kterém lidé bydleli v
jeskyních a lovili mamuty. Můžete si zahrát prapexeso
nebo si natisknout oblíbené dinosaury. Nebude chybět
ani pohádka a zajímavosti o prehistorickém životě.
Otevřete kufřík a můžete mít pravěk doma.

Knihy
 644813 Cali, Dario: Poznáváme dinosaury – leporelo -59, 630291 Frantz, Jennifer: Jak Saro vyprávěl příběh – 129, 639665 Frantz, Jennifer: Strašidelné dobrodružství – 129, 556866 Dinosauři – 119, 511598 Firth, Rachel: Dinosauři – 129, 565905 Taplin, Sam: Dinosauři a prehistorický život – 149,-

Další pomůcky





razítka dinosaurus –5ks razítek + 1 poduška s barvou – 135,Pexeso Prehistoric (32 dvojic + návod ) – 26,-

figurky dinosaurů v kufříku – 6ks – 29, chodící kostra dinosaura – 20,-

DOBRODRUŽSTVÍ NA MOŘI
Anotace
Kde se dá zažít velké dobrodružství? A co třeba u moře?
Tam se dá dělat věcí! Lovit ryby, hledat mušle a
hvězdice, potápět se pod hladinu oceánů, potkat piráty a
zahrát si s nimi Černého Petra. 
Otevřete kufřík a dobrodružství na moři můžete zažít
kdykoliv.
Knihy
 634568 Osbornová, Mary Pope: Dobrodružství mezi piráty – 149, 561363 Madsen, Chris: 3D Podmořský svět – 169, 652245 Wood: Moře&oceány – 169, 652088 Piráti – 149, 651993 Pirátský poklad – leporelo - 49, 569 323 Čtu a vím. Vodní zvířata – 99,-

Další pomůcky








Černý Petr Mořský svět (33 karet + návod) – 49,obkreslovací šablona Oceán – 17,časopis Pojď si hrát Na piráty – 29,mušličky (4 ks)– 25,mořské hvězdice (6 ks)– 72,hra rybáři – 44,dekorační děrovačka – kotva 79,-

SVĚTEM ZVÍŘAT
Anotace
Chodíte rádi do Zoo? Udělejte si ji u vás doma! Kufřík
vás provede rozmanitým světem zvířat. Pomocí šablon si
lehce nakreslíte svůj svět zvířat. Dozvíte se jak zvířátkům
pomáhat, a nebo proč se říká „pilný jako včelka“.
Otevřete kufřík a vydejte se po stopách zvířat.
Knihy
 564438 Owsińska-Miedzińska: Atlas zvířat – 149, 597259 Evans: Příběh malého delfína – 49, 597254 Evans: Pomocné ruce – 49, 641287 Ardagh: Havěť – 179, 638607 Erne: Jak a kde žijí mláďata – leporelo – 179,-

Další pomůcky









Znáš savce? – hra pexetrio (54 kartiček + návod)– 129,obkreslovací šablona – domácí zvířata – 17,obkreslovací šablona – exotická zvířata – 17,pexeso domácí zvířata (32 dvojic+ návod)– 24,pexeso zoo (32 dvojic+ návod)– 24,figurky exotických zvířat v sáčku (12 ks)– 65,figurky domácích zvířat v sáčku (5 ks)– 59,peříčka

DOPRAVA
Anotace
Koleje, silnice, voda, vzduch – všude můžete narazit na
dopravní prostředky. A tyto se řídí přísnými dopravními
pravidly. Vyznáte se v nich? Naučte se poznávat základní
dopravní značky, zahrajte si pexeso nebo kvarteto.
Otevřete kufřík, ať můžete bezpečně vstoupit
na silnici.
Knihy
 650757 Grün, Günter: Mašinky – 178, 574217 Balík, Jindřich: Tatínku, jeď opatrně – 99, 652967 Páv, Libor: Jedeme, jedeme – leporelo – 79, 649486 Doprava. Moje první knížka – leporelo – 139, 652989 Malé hasičské auto – kniha + autíčko - 249,-

Další
pomůcky








dopravní značky s podložkou (13 ks značek+1kužel+mapa)– 130,pexeso Cars (32 dvojic+ návod )– 24,pexeso Dopravní značky (32 dvojic+ návod )– 24,autíčko kovové policie – 44,letadlo kovové modro-bílé – 79,motorka červená – 74,kvarteto CARS (32 karet + návod) – 49,-

LIDSKÉ TĚLO
Anotace
Lidské tělo má mnoho záhad. Ověřte si v encyklopediích,
co všechno o něm víte. Návštěvy v ordinaci už se
nemusíte bát – zkuste se také stát doktorem.
Otevřete kufřík a vstupte do tajů svého těla.

Knihy
 652079 Ardagh, Philip: Lidské tělo – 179, 472713 Holdenová, Arianne: Moje tělo – 149, 630340 Minkowski, Aleksander: Já a moje tělo – 189, 652063 Hämmerle, Susa: Dětský lékař, místo, které znám – 149, 652092 První encyklopedie lidského těla - 259,-

Další pomůcky
 nos červený – 7, doktorský set na kartě (7ks – nůžky, brýle, hodinky, karta, teploměr,
fonendoskop, injekční stříkačka) – 78, dekorační děrovačka – ruce -79, dekorační děrovačka – šlápoty – 167, plastový model kostry – 20,-

VÍLY A PRINCEZNY
Anotace
Zveme vás do pohádkového světa krásných víl a
vznešených princezen. Ozdobte se šperky, vyzkoušejte
si korunku nebo si zahrajte karty se Sněhurkou.
Otevřete kufřík a staňte se nejkrásnější
princeznou.
Knihy
 569646
 655807
 655806
 646301
 642517
 627262

Malá mořská víla – 59,Popelka na zámku – 179,Sněhurka na zámku – 179,Meadows, Daisy: Letnička, prázdninová víla – 159,Zacharník, František: Pohádky o princích – 199,Zacharník, František: Pohádky o princeznách – 199,-

Další pomůcky







pexeso Moxie girl - (32 dvojic) – 39,kvarteto Disney Princess - (32 karet + návod) – 59,čelenka s motýlky – 65,čelenka – korunka pro princeznu stříbrná – 20,dekorační děrovačka - koník – 52,panenka Steffi s doplňky - panenka + šatičky, čelenka, botičky
+ náušnice, náhrdelník a prstýnek pro holčičku – 159, maska – škraboška – 20, látková kabelka – 39,-

ANGLIČTINA
Anotace
Angličtinu zvládnete lehce za pomoci šablon, karet,
nebo třeba knihy, do které můžete psát znova a
znova. Až vás to vše unaví, zaposlouchejte se do
milých příběhů.
Otevřete kufřík a zkuste si, jaké to je,
mluvit cizím jazykem.
Knihy
 750499 – Farm Activities – kniha + fix – 210 Kč
 750500 – Fat cat on a mat – kniha + CD – 625 Kč

Další pomůcky





750501 – English Flashcards – 50 karet v krabičce – 290 Kč
750502 – Animal Doodles – 50 karet v krabičce + fix – 290 Kč
750503 – Animal Snap – 52 karet v krabičce – 250 Kč
750504 – 100things for little children to do on a train – 50 karet
v krabičce + fix – 290 Kč
 750505 – First Stencil Cards – Animals – 12 šablon v krabičce – 290 Kč

