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Mária Nerádová 
Poďme objavovať zimné Slovensko

Kto kedy povedal, že v zime 
sa nechodí na výlety? Stačí sa 
predsa lepšie obliecť a môžeme 
vyraziť na veľkú snežnú expe-
díciu! Prejdeme po zamrznutej 
rieke, vystúpame lanovkou 
až nad oblaky a odvezieme sa 
parnou lokomotívou po lesnej 
železnici. Pôjdeme sa pozrieť na 
naozajstný skokanský mostík, 
prespíme vo vlaku a budeme 
plávať v teplučkej vode, kým 
nám bude snežiť na hlavy! 
Pridajte sa k Oliverovi a Evičke, 
ktorí spolu s ďalšími zvieracími 
kamarátmi vyrážajú na zimné 
potulky Slovenskom!

28 strán 
leporelo 
pevná väzba 
230 x 310 mm 
15,90 EUR 
Vychádza v novembri. 

pre detinovinka

3+

Pokračovanie úspešnej série veľkých hľadacích leporel 
Poďme objavovať Slovensko. Nechajte sa inšpirovať  
pestrofarebným rodinným bedekrom a vydajte sa na  
cesty čarovnou zimnou krajinou.

novinka  

z obľúbenej 

knižnej 

série



Nicola Edwards 
Maco a myška: Dobré ráno

Maco a myška sú najlepší kamaráti.  
Zaži s nimi deň plný dobrodružstiev!  
Knižka obsahuje posuvné prvky  
a okienka na odkrývanie.

10 strán 
leporelo 
pohyblivé prvky 
170 x 170 mm 
8,50 EUR 
Vychádza 8. 10.

pre deti

1+

Leporelo Maco a myška Dobré 
ráno je prvým dielom série  
o dvoch malých zvieracích 
kamarátoch. Kniha je určená 
najmenším čitateľom už od 
jedného roka. Pomocou pohy-
blivých prvkov na každej dvo-
jstrane deťom pomáha rozvíjať 
ich jemnú motoriku. V každom 
dieli série prostredníctvom 
láskavých príbehov sprevádza  
každodennými situáciami.

novinka



Nicola Edwards 
Maco a myška: Dobrú noc

Leporelo Maco a myška Dobrú 
noc je druhým dielom série  
o dvoch malých zvieracích 
kamarátoch. Kniha je určená 
najmenším čitateľom už od 
jedného roka. Pomocou pohy-
blivých prvkov na každej dvo-
jstrane deťom pomáha rozvíjať 
ich  jemnú motoriku. V každom 
dieli série prostredníctvom 
láskavých príbehov sprevádza  
každodennými situáciami.

10 strán 
leporelo 
pohyblivé prvky 
170 x 170 mm 
8,50 EUR 
Vychádza 8. 10. 

pre deti

1+

Prichystaj sa do postieľky s dvoma  
najlepšími kamarátmi – macom  
a myškou! Knižka obsahuje  
posuvné prvky a okienka  
na odkrývanie.

novinka



Kolektív autorov 
Hľadaj a nájdi pre najmenších: 
Dopravné prostriedky

Táto veľká hľadacia kni-
ha vezme všetky deti a ich 
rodičov na dobrodružnú cestu 
za objavovaním všetkého, čo 
nás odvezie po zemi, prepraví 
po vode, preletí vzduchom, či 
vystrelí do vesmíru. Nájdite 
na každej dvojstrane 7 dobre 
ukrytých detailov! Objavujte 
rušné mesto, hviezdnu oblohu, 
hasičskú stanicu, stavbu, kde sa 
stále niečo deje, či farmu plnú 
zvierat! Vyberte sa s hrdinami 
knihy do veselých obrázkových 
svetov plných fantázie. 

20 strán 
pevná väzba 
hľadacia kniha 
230 x 280 mm 
14,90 EUR 

pre deti

3+

obľúbená 

detská

hľadacia 

kniha



Mária Nerádová 
Brôžky

Vydajte sa spolu s malým 
odvážnym kozliatkom na puto-
vanie za chlebovým kváskom 
po susedských brlôžkoch a 
skrýšach. Zistite, kto obýva 
veľkú tekvicu, čo má nové 
slimák vo svojej ulite, ako sa 
darí húseničkám v makovici a 
čo majú na práci myši v čer-
venej muchotrávke. Brlôžky sú 
príbehom plným láskavosti, 
súdržnosti a priateľstva. Sú 
príbehom o nás všetkých – 
deťoch, aj rodičoch. Ponorte sa 
do ich čarovného sveta a zistite, 
ako to celé nakoniec dopadlo.

28 strán 
leporelo 
pevná väzba 
250 x 250 mm 
14,90 EUR 

pre deti

3+

Vášeň pre domčeky, úkryty, bunkre a brlôžky 
majú hádam všetky deti. Nechajte sa spolu  
s nimi vtiahnuť do kúzelného sveta útulných 
príbytkov zvieracej ríše.



Mária Nerádová 
Poďme objavovať Slovensko

Veľká obrázková kniha pre deti 
a ich rodičov je plná pestrofareb-
ných ilustrácii Slovenska. 
Pridajte sa k prasiatku Oliverovi, 
ktorý so svojimi rodičmi a 
ďalšími zvieracími kamarátmi 
vyráža na veľkú prázdninovú 
cestu! Objavte spolu s nimi 
slovenské hrady, zámky, hory, 
jazerá, alebo jaskyne. Zostúpte 
do banského múzea, a potom 
ponorte svoje unavené nôžky 
do liečivej kúpeľnej vody.

28 strán 
leporelo 
pevná väzba 
230 x 310 mm 
15,90 EUR 

pre deti

3+

Prvá kniha série veľkých hľadacích leporel Poďme objavovať. 
Kniha je obľúbeným pomocníkom pre všetky deti a ich rodičov 
pri plánovaní výletov a potuliek po Slovensku.

viac ako  

5000  

predaných  

výtlačkov



Mária Nerádová 
Pojďme objevovat Česko

Poté, co se prasátku Oliverovi 
společně s rodiči podařilo 
prozkoumat Slovensko, vydává 
se zvířecí rodinka na toulky 
Českem. V doprovodu bratrance 
Matesa navštíví Oliver Prahu a 
ráj vlaků a letadel v technickém 
muzeu. Projede se metrem, 
lanovkou i opravdovým důl-
ním vláčkem. Vydá se hledat 
ochránce hor Krakonoše a zjistí, 
jestli se ve skalách starých mili-
ony let ještě dají najít dinosauři. 
Připojte se ke zvířecím ka-
marádům a vydejte se společně 
s nimi za dobrodružstvím.

28 strán 
leporelo 
pevná väzba 
230 x 310 mm 
15,90 EUR 

pre deti

3+

druhý díl  

úspěšné 

série



 
Ročné obdobia

Leporelo Ročné obdobia je 
určené pre najmenších či-
tateľov už od 1 roka. Vďaka 
posuvným a pohyblivým 
prvkom sa vaši malí objavo-
vatelia zabavia a zároveň si 
precvičia jemnú motoriku. Ve-
selé ilustrácie Márie Nerádovej 
z knihy robia obľúbenú súčasť 
knižných poličiek. 

10 strán 
leporelo 
pohyblivé prvky 
195 x 195 mm 
9,90 EUR 

pre deti

1+

Pokračovanie úspešnej série veľkých hľadacích leporel 
Poďme objavovať Slovensko. Nechajte sa inšpirovať  
pestrofarebným rodinným bedekrom a vydajte sa na  
cesty čarovnou zimnou krajinou.



www.medastudio.sk 
instagram: meda studio


