
FAREBNÉ ROZPRÁVKY
Každý deň v roku a všetko okolo nás je plné rôznorodých hýrivých farieb, ktorých zmiešaním 
dostaneme novú farbu. Pri čítaní dvanástich farebných rozprávok sa deti nenaučia len 
rozlišovať farby, ale aj to, ako sa stať dobrým človiečikom v našom pestrofarebnom svete.

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 96 strán 
Väzba: tvrdá väzba

Ilustrovaná  
kniha  
ZVIERATÁ
Táto nádherne ilustrovaná knižka vezme  
deti na cestu do divočiny, kde stretnú tie najúchvatnejšie zvieratá.  
Nájdu v nej ohromujúce ilustrácie rôznych druhov cicavcov, spoznajú veľké mačkovité šelmy, akými sú leopard 
snežný a lev púšťový, ako aj vychýreného slona afrického či pandu veľkú. Každú ilustráciu dopĺňajú fascinujúce fakty.

Formát: 272 x 370 mm; Rozsah: 80 strán; Väzba: tvrdá väzba

OBJEDNÁVKY:
Knihy si môžete objednať e-mailom na adrese obchod@fortuna.sk; telefonicky na čísle +421 2 6820 4712; písomne na adrese Fortuna Libri, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava. Knižky posielame poštou  
do 21 pracovných dní od prijatia objednávky. Uvedené ceny sú vrátane DPH. K cene kníh bude účtované poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty. Balné bude účtované sumou 1,50 € za celkovú objednávku. 
Akcia platí do 31. 05. 2017 alebo do vypredania zásob. Podmienky súťaže nájdete na našej stránke. 

PRE RODIČOV A  PEDAGÓGOV 

VYBERTE SI KNIŽKY ZA VÝ́NIMOČNÉ CENY!

SLONÍ CHOBOT, LEVIA LABA, 
NECH JE ZO MŇA JEŽIBABA!
Veselé a úsmevné príbehy o ježibabe, ktorá 
vôbec nie je zlá a chce mať množstvo dobrých 
kamarátov.

Formát: 210 x 290 mm 
Rozsah: 48 strán 
Väzba: tvrdá väzba

NÁJDI, ČO TU NESEDÍ 
Betku obklopujú čudné veci - či už na stole v kuchyni, 
obchode, na ulici alebo u starých rodičov na dedine.  
V rúre sa usmieva snehuliak, miešačka betónu vyplazuje 
jazyk, na stanici vidí kufor, ktorý má nohy a pobehuje 
ako divý. Na pastvine Betka stretne ovečku v pletenom 
pulóvri a kravu s okuliarmi… Deti pritom hľadajú,  
čo na obrázkoch nesedí.

Formát: 210 x 275 mm 
Rozsah: 32 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 1,60 €
4,95 €

 

novinka

 

novinka

NAJKRAJŠIE  
ROZPRÁVKY
Výber rozprávok známych 
autorov Boženy Němcovej 
a Karla Jaromíra Erbena. 
Okrem iných v ňom nájdete 
rozprávky: O troch sestrách, 
Zlatovláska, Hrnček, var!, 
O medovníkovej chalúpke, 
Čert a Kača a mnohé iné. 

Formát: 200 x 260 mm 
Rozsah: 224 strán 
Väzba: tvrdá väzba 
K dispozícii od 2. 3. 2017

ČIARY-TVARY-
POSTAVIČKA
ČIARY-TVARY-
DOMČEK
Vďaka jednoduchým nákresom 
a postupom krok za krokom 
podľa veršíkov v knihe sa deti 
naučia kresliť domček alebo  
si nakreslia svojho kamaráta. 

Formát: 150 x 150 mm 
Rozsah: 14 strán 
Väzba: knižné leporelo

BÁJKY ZBLÍZKA  
I ZĎALEKA  
Príbehy zvieratiek z celého 
sveta, ktoré pobavia, odkryjú 
zaujímavosti z ich života  
a nevtieravo poučia a pora-
dia, ako sa máme správať, 
aby nás nielen tí najbližší 
považovali za dobre vychova-
ných a slušných, ochotných 
kedykoľvek, komukoľvek  
a v čomkoľvek pomôcť.

Formát: 190 x 260 mm 
Rozsah: 88 strán 
Väzba: tvrdá väzba

MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ 
KOCÚRIK
MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ 
PAPAGÁJ
V knižkách sa deti zoznámia s dobro-
družstvami nezbedného, no milého 
kocúrika Fliačika a papagája Pierka.  
Sú plné šibalstva a nehy.

Formát: 195 x 242 mm 
Rozsah: 32 strán 
Väzba: tvrdá väzba

TESTUJME A ROZVÍJAJME 
SVOJE DIEŤA
V tejto prehľadne členenej publikácii  
od slovenských odborníčok nájdete okrem 
informácií, ako sa dajú rozvíjať jednotlivé 
schopnosti dieťaťa od novorodenca  
do 6 rokov, aj námety, ako dosiahnuť 

pokojný spánok bábätka, rady a pomoc 
pri odúčaní od plienok, prehľad hračiek 

vhodných pre jednotlivé vekové 
kategórie, inšpirácie na výrobu 

hračiek či testy na zistenie schop- 
nosti a vyspelosti dieťatka.

Formát: 190 x 235 mm 
Rozsah: 224 strán 
Väzba: tvrdá väzba

HÁDANKOVÉ 
KORENIE 
Nádherne 
ilustrované hádanky 
a básničky pre deti 
od Jozefa Pavloviča.  

Formát:  
170 x 225 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

ZVIERATKÁ  
NA DVORE  
Vďaka milým básničkám 
deti spoznávajú 
zvieratká, ktoré môžu 
stretnúť na dvore,  
ako napríklad húsku  
a gunára, ovcu a barana, 
koníka a kobylku  
a ďalšie.

Formát: 165 x 225 mm 
Rozsah: 48 strán 
Väzba: tvrdá väzba

RIEKA RIEKE 
RIEKLA 
Veselé básničky 
pre lenivé jazýčky. 
Riekanky o abecede  
s nápaditými ilustrá-
ciami pre predškolá-
kov aj školákov  
na precvičenie pamäti  
a výslovnosti.

Formát:  
170 x 240 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

BARBORKA A JEJ MEDVEDÍK
Barborka chodí do škôlky a je rovnaká ako 
všetky deti. Už vie veľa vecí, no občas si 
predsa len nevie poradiť. Farebná knižka 
o Barborke pomôže deťom a ich rodičom 
vyrovnať sa so starosťami a s problémami, 
ktoré prináša každodenný život.

Formát: 200 x 200 mm 
 Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

ROZPRÁVKOVÝ ŠLABIKÁR – SNEHULIENKA
ROZPRÁVKOVÝ ŠLABIKÁR – POPOLUŠKA
Jedného dňa sa písmenká rozhodli, že na chvíľu opustia stránky šlabikára 
a vyberú sa na potulky po rozprávkovej ríši, aby zažili nové dobrodružstvá. 

Stretávajú sa v rozprávkach, 
ako Snehulienka, Popoluška, 
Pinocchio, Kráska a zviera, 
Aladinova čarovná lampa. 
Knižky sú vhodné pre malých 
čitateľov, lebo text je písaný 
veľkými písmenkami.

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 96 strán 
Väzba: tvrdá väzba

SOM RODIČ  
A ČO S TÝM?  
Príručka pre rodičov 
i učiteľov od známej 
slovenskej psycholo-
gičky Márie Tóthovej 
Šimčákovej, v ktorej  
radí pri výchove detí  
do 6 rokov. Kniha 
obsahuje odpovede  
na najčastejšie kladené 
otázky, s ktorými sa 
stretáva v praxi.

Formát: 165 x 210 mm 
Rozsah: 256 strán 
Väzba: mäkká väzba

 

novinka

 

novinka

 

novinka

 8,90 €
13,90 €

 

novinka

7,20 €
8,90 €

 

novinka

9,50 €
14,90 €

 

novinka

12,90 €
19,90 €

 

novinka

 8,50 €
13,90 €

 

novinka

3,00 €/1ks

3,90 €/1ks

 

novinka

ROZPRÁVKY 
O DOPRAVNÝCH 
ZNAČKÁCH 1
Prostredníctvom 20 roz-
právok Petra Stoličného 
sa deti pútavou a vtipnou 
formou učia základy 
o dopravných značkách 
a prvé pravidlá cestnej 
premávky. Súčasťou 
knihy je aj kvíz, v ktorom 
si spolu s rodičmi môžu 
overiť nadobudnuté 
znalosti.

Formát: 210 x 297 mm 
Rozsah: 72 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 

novinka

 5,20 €
 8,90 €

 

novinka

 2,50 €
 4,90 €

 

novinka

 2,70 €
 5,40 €

 

novinka

 5,50 €
 8,90 €

 

novinka

 3,30 €
 5,90 €

 

novinka

 3,20 €
 6,60 €

 

novinka

2,50 €/1ks

4,90 €/1ks

 

novinka

3,00 €/1ks

6,20 €/1ks

 3,90 €
9,60 €

 2,90 €
6,60 €

AKO SA OPICE NAUČILI 
VRIESKAŤ 
Veselé príbehy o rekordoch z ríše zvierat, 
pri ktorých sa deti budú smiať a zabávať. 
Na konci každej rozprávky sú zhrnuté 
pravdivé informácie. 

Formát: 210 x 297 mm 
Rozsah: 80 strán 
Väzba: tvrdá väzba

CINGI-LINGI
Milé básničky pre všetky deti  
od známeho slovenského autora 
Jozefa Pavloviča, ktoré sprevádzajú 
vtipné ilustrácie Petra Cpina.

Formát: 170 x 240 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

ZABAV SA S PIRÁTMI s nálepkami! 
– MODRÉ
ZABAV SA S PIRÁTMI s nálepkami! 
– ČERVENÉ
V týchto pútavých knižkách sa deti vydajú na more 
s kapitánom Červená brada a s posádkou jeho pirát-
skej lode. Čaká ich množstvo hier, kopa zaujímavých 
aktivít, napínavé cvičenia, vzrušujúce zápletky.

Formát: 245 x 330 mm 
Rozsah: 24 strán 
Väzba: mäkká väzba

MATEMATIKA PRE PREDŠKOLÁKOV 
Pracovný zošit je určený pre deti predškolského veku, 
ktoré chcú získať základné zručnosti v matematike. Vďaka 
ilustrovaným príkladom a slovným úlohám sa deti zábavnou 
formou zoznamujú so základnými predčíselnými predstavami 
a matematickými pojmami, rozvíjajú si logické myslenie 
a komunikačné zručnosti, pozornosť a sústredenosť.

Formát: 210 x 297 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: mäkká väzba

 2,60 €
5,90 €

Knihy s  mimoriadnymi zľavami

 1,70 €
5,28 €

 1,60 €/1 ks

3,60 €/1 ks



Vyberte si z ponuky detských CD, DVD  
a hier zo SPIEVANKOVA

 

ROZPRÁVKY 11 (CD)  
Najkrajšie rozprávky všetkých 
čias ako Pinocchio, Bambi,  
Malá morská víla či Nebojsa, 
alebo Laktibrada vyrozprávala 
deťom Zuzana Kronerová.

KOLO, KOLO MLYNSKÉ 
(2CD)
30 známych detských pesničiek, ktoré 
všetci poznáme, lebo sú hitmi nášho 
detstva. Prečo ich nepredstaviť aj svojim 
deťom? Na druhom CD je 30 karaoke 
verzií týchto hitov a 12-stranový booklet 
s textmi. 

MY SME MALÍ 
MUZIKANTI (2CD)
Spolu až 60 piesní a ich karaoke 
verzie. Obsahuje nielen ľudové 
pesničky, ako napr. Čierne oči, 
choďte spať, Čerešničky, Dievka 
modrooká, ale aj retro ako 
Gumkáči, Šmolkovia či Macko 
Uško.

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ 
(2CD)
Až 56 pesničiek na dvoch CD spolu 
s bohatým bookletom na 12 stranách. 
Obsahuje klasické ľudové pesničky,  
ako Červené jabĺčko, Po nábreží koník 
beží, Červený kacheľ, biela pec, Fašiangy, 
Turíce a iné vrátane ich karaoke verzií.

SPIEVANKY A RIEKANKY  
SPOD ZLATEJ BRÁNY  (2CD)
30 najmä ľudových piesní  a  26 najznámejších 
riekaniek. Spolu je na prvom CD až 56 trackov 
a na druhom všetky ich karaoke verzie, 
aby si ich deti po naučení mohli spievať 
samy. Samozrejmou súčasťou tejto edície 
je aj 12-stranový booklet s textmi všetkých 
spievaniek a riekaniek.

PESNIČKY, RIEKANKY 
A VYČÍTANKY PRE DETI (CD)
Piate pokračovanie úspešnej série 2CD 
Pesničiek pre deti. Na jednom CD je 30 piesní 
a  vyčitovaniek a na druhom CD ich karaoke 
verzie. Keďže 2CD obsahuje aj 12-stranový 
booklet so všetkými textmi, budú si môcť 
s talentovanými detskými speváčikmi 
zaspievať aj deti.

 

novinka

4,20 €
4,99 €

 

novinka

8,50 €
9,99 €

 

novinka

8,50 €
9,99 €

 

novinka

8,50 €
9,99 €

 

novinka

8,50 €
9,99 €

 

novinka

8,50 €
9,99 €

Súťaž..
1. CENA – balíček CD rozprávok Pavla 
Dobšinského a balík detských kníh 
z vydavateľstva Fortuna Libri

2. CENA – balíček CD rozprávok Pavla 
Dobšinského a balík detských kníh 
z vydavateľstva Fortuna Libri

3. CENA – balíček CD rozprávok Pavla 
Dobšinského a balík detských kníh 
z vydavateľstva Fortuna Libri

4. – 23. CENA – 20 darčekových 
balíčkov detskej zubnej hygieny elmex® 
na ochranu  pred zubným kazom  
od spoločnosti INTERPHARM Slovakia,  
a. s., a puzzle Spievanky a Zahrajka  
od spoločnosti TONADA, s. r. o.

Žrebovanie sa uskutoční 1. 6. 2017. 
S vyžrebovanými materskými 
školami sa spojíme telefonicky  
alebo e-mailom.

KRTKOVE BLUDISKO 
(spoločenská hra)
Spoločenská hra Krtkove bludisko vás 
zavedie do tajomného podzemia. Žije 
tam slepý a pracovitý dobrák krtko. Ten 
si svoje chodbičky zlepšuje nájdenými 
predmetmi, ktoré patria ostatným 
obyvateľom Spievankova. Keď krtko  
na chvíľu zaspí, čarovná píšťalka vás 
zavedie do jeho kráľovstva. Máte 
príležitosť stratené veci pozbierať.  
Musíte sa však pohybovať opatrne  
a hlavne potichu. Keď nájdete zvonec 
pani učiteľky sovy, ten hlasno zazvoní  
a krtka zobudí. A ten si len tak ľahko 
nedá nájdené veci vziať...

 

novinka

12,99 €
14,99 €

SPIEVANKOVO 5  
– O povolaniach  (DVD)    
Zahrajko bude mať narodeniny 
a Spievanka mu chce pripraviť 
oslavu. Na pomoc si zavolá 
malých kamarátov, ktorí jej  
pri tom pomôžu. Spolu s bobrami 
stolármi, krajčírom rakom  
či pekárom mackom Lackom  
mu vyrobia aj darčeky. Deti 
spoznajú v Spievankove veľa 
rôznych povolaní, ktoré sa im 
predstavia pesničkou, a naučia 
sa, že každé povolanie je rovnako 
dôležité. Postavy zvieratiek 
stvárňujú vynikajúci slovenskí 
herci, aj vďaka ktorým zažijete 
veľa zábavy.

 

novinka

8,90 €
11,90 €

USPÁVANKY  
DO POSTIEĽKY  (CD)
Na Slovensku jedinečné  
CD s uspávankami, ktoré 
pomáha pri uspávaní detí. 
Uspávanie už nezaberie  
toľko času a energie.

 

novinka

7,70 €
9,90 €

Rozprávky  a  pesn i č ky  p r e  det iRozprávky  a  pesn i č ky  p r e  det i

 

novinka

PIESNE Z DVD 
SPIEVANKOVO 5  
+ BONUSY (CD)    
CD obsahuje všetky piesne  
z filmu Spievankovo 5  
– O povolaniach. Nádherné 
hudobné aranžmány hrá 
Slovenský symfonický orchester.  
Zabavia sa nielen deti, ale 
aj dospelí. Bonusy obsahujú 
doteraz nevydané piesne,  
ako aj nové spracovania 
známych hitov.

 

novinka

7,70 €
9,90 €

RODINNÉ PUZZLE
Rodinné puzzle obsahujú dva krásne 
ilustrované obrázky s motívom 
Zahrajkových narodenín. Veľkosť  
a počet dielikov sú prispôsobené  
pre menšie aj väčšie deti. Obľúbená 
hra s témou Spievankovo.

 

novinka

6,99 €
8,99 €

PUZZLE POVOLANIA  
s odkrývacími okienkami
Výnimočné spojenie puzzlí s odkrývacími okienkami,  
ktoré deti zbožňujú. Najskôr správne priradia zvieratko  
k povolaniu a potom zisťujú, čo sa nachádza pod vrchným 
obrázkom. Zahrajte sa spolu s deťmi a dávajte im otázky,  
aké predmety sa na zakrytom obrázku nachádzajú.

 

novinka

8,99 €
9,99 €

SPIEVANKOVO 4  
(DVD)
V krajine Spievankovo, kde  
žije Spievanka a Zahrajko,  
býva aj víla Nezábudka a jej 
kamarát Zajko Smejko. Zajko 
Smejko, ktorý rád cestuje,  
chce ísť na výlet do Anglicka.  
Víla Nezábudka preto pozve  
do Spievankova svojich  
malých anglických kamarátov, 
ktorí učia Zajka Smejka  
po anglicky. Pritom zažívajú  
veľa dobrodružstiev a zábavy  
a spievajú si veselé anglické 
pesničky.

 

novinka

8,90 €
11,90 €


