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“Hacer felices a niñas y niños de todo el mundo y
despertar su inteligencia”

“Mundu osoko haurrak zoriontsu egin eta haien
adimena iratzartzea”

Esa es la misión de Ballon, uno de los editores infantiles más
innovadores de Europa.

Horixe da Ballon argitaletxearen misioa, Europako editore
berritzaileenetako bat haurrentzako edukien lanketan.

Con oficinas en Amberes, París y Beijing, Ballon lleva
presente más de tres décadas en el mercado internacional,
vende en más de 100 países y traduce a más de 72 idiomas.

Anberes, Paris eta Pekinen bulegoak ditu Ballon argitaletxeak
eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza nazioarteko
merkatuan. Ehun herrialde baino gehiagotan egiten ditu
salmentak eta 72 hizkuntzetara egiten ditu itzulpenak.

Nuestro catálogo comprende libros para niñas y niños desde
los 0 hasta los 9 años, y ha ido creciendo constantemente en
los últimos 30 años, en las categorías infantil y preescolar.
Entre las colecciones más destacadas se encuentran:
• Libros para dibujar, colorear y/o con stickers para descubrir.
• Obras con actividades y juegos divertidos.
• Contenidos educativos para aprender divirtiéndose.
• Cuentos para el baño, de viaje, con gadgets, con temáticas
específicas, que harán las delicias de los más pequeños.
Libros, en definitiva, que invitan a la creatividad, a soñar, a
despertar el interés por la lectura de los más pequeños y
a divertirse aprendiendo de una manera colorida y alegre.
Agradecemos vuestra colaboración y ayuda para crecer
innovando y, con el esfuerzo de todos, conseguir productos
de gran calidad.

Gure katalogoan 0-9 urtera arteko haurrentzako liburuak
barneratzen dira, eta katalogo hori etengabe handitu da
azken 30 urteetan, haur nahiz eskolaurreko kategorietan.
Honatx bilduma nabarmenetako zenbait eduki:
• Marraztu, margotzeko edota ezkutuko fitxak (stickers)
gordetzen dituzten liburuak.
• Jarduera eta joko dibertigarriz beteriko lanak.
• Eduki hezigarriak, jostatzen duten bitartean ikasteko.
• Bainugelarako edo bidaietarako ipuinak, gadget direlakoez
lagunduta, eta gai zehatz batzuen ingurukoak.
Finean, sormena lantzeko, amets egiteko, txikienen artean
irakurketarako interesa pizteko eta modu koloretsu eta
alaian ikasiz dibertitzeko liburuak.

Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

Berritzen hazteko zuen konplizitate eta laguntza eskertzen
dugu, guztion ahaleginarekin hazten baikara, kalitate
handiko produktuak lortzeko.

¡Siempre felices de ayudaros!

Zuen eskura gaituzue behar duzuenerako.

Stijn

Beti pozik zuei laguntzeko!

Stijn

LIBURU ILUST RAT UAK HAURT XO ETA UMEENT ZAT
JOLASEAN IKASTEKO TXARTEL ELEBIDUNAK – EUSKARA/INGELESA
Kutxa honek koloretako 52 txartel elebidun ditu, txikienen arreta deituko duten marrazki
sinple eta alaiekin. Jolas honekin, 100 hitz berri ikasiko dituzte hizkuntza bakoitzean, modu
oso dibertigarrian. Formak, koloreak eta zenbakiak ikasiko dituzte eta kontzeptu berri batzuk
barneratuko dituzte: gainean, azpian, aurrean, atzean, lehorra, bustita… Gainera, klimari,
emozioei, animaliei eta abarri buruzko hiztegi espezifikoa ezagutuko dute bi hizkuntzatan.
Txikienen inguruko gauzen hiztegiaz gain, kutxa honetan jolasteko eta aldi atsegin batez
gozatzeko ideia mordoa aurki daitezke.

Gomendatutako
adina

Kutxa honetan datozen jolasteko proposamen guztiak haurraren adinaren eta mailaren
arabera egokitu daitezke. Aukera onena da lengoaiaren garapena suspertzeko gaitasun
sozialak hobetzen dituen bitartean.
100 x 160 mm-ko 52 txartel + 1 kutxa (172 x 112 x 23 mm) – PSP. 9,95 €

Lengoaiaren
garapena

EUSKARA
/
INGELESA
ELEBIDUN
AK

12 ex. – 2 t. x 6 ex.

3

Jolastuz
ikasi

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
KUKUU!
Begiratu, igarri eta ikusi orrialde bakoitzaren atzean zein animalia
ezkutatzen den. Liburu harrigarri bat duzu esku artean eta azal-hegalen
atzean mugitzen diren begiradak aurkituko dituzu.
12 orrialde 180 x 180 – Mugitzen diren begiak dituzten kartoizko liburuak - PSP 9,95 €

ISBN 978-94-0321-439-9

9

ISBN 978-94-0321-442-9

789403 214399

9

4

789403 214429

Gomendatutako
adina

Behaketazentzumena

LIBURU ILUST RAT UAK HAURT XO ETA UMEENT ZAT
KONTAIDAZU
Zer dira maskorrak? Zergatik da itsasoko ura gazia?
Nola har dezakete arnasa arrainek urpean? Zein neurri zuten tiranosauroaren hortzek?
Dinosauroek oiloek bezala inkubatzen al zituzten arrautzak? Non bizi ziren dinosauroak?
Aurkitu itsasoaren eta dinosauroen inguruko 10 galdera eta haien erantzunak. Azal-hegalak
dituen liburu honetan elementu mugikorrak erabili ahal izango dituzu txikienei inguruko mundua
ezagutzen eta ulertzen laguntzeko.
10 orrialde. 180 x 180 mm – Azal-hegalak eta barruan elementu higikorrak dituen azal gogorrezko liburua – PSP. 9,95 €

Gomendatutako
adina

Haurren eta helduen
arteko interakzioa

Maneiua

5

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
URRATS TXIKIEN BILDUMA
Urrats Txikien bildumako izenburu bakoitza txikienen garapenari
urratsez urrats jarraitzeko dago diseinatuta.
Urrats Txikien bildumak hizkuntza barneratzea sustatzen
du eta haurrari bere ingurukoa ezagutzen laguntzen dio.

Gomendatutako
adina

Hizkuntzaren
garapena

MUNDU MA
ILAKO
BEST-SELL
ERR A
72 HIZKUN
TZETARA
ITZULIA

20 orr. 145 x 190 mm – Kartoizko liburuak, ertz biribilak - PSP 5,95 €

ISBN 978-94-0321-373-6

9

789403 213736

ISBN 978-94-0321-374-3

9

ISBN 978-94-0321-376-7

9

789403 213767

789403 213743

ISBN 978-94-0321-375-0

9

ISBN 978-94-0321-377-4

9

789403 213774

6

Behaketa

789403 213750

ISBN 978-94-0321-378-1

9

789403 213781

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
URRATS TXIKIAK – SOINUDUN LIBURUAK
Soinudun liburuen serie berri honen bitartez, txikienek zooko eta baserriko
animaliak ezagutuko dituzte. Liburuaren azala irekitzen duten bakoitzean,
ezkutuan dagoen animaliaren soinua entzungo dute. Benetan dibertigarria!

Gomendatutako
adina

Hizkuntzaren
garapena

Behaketa

LI

B

ISBN 978-94-0321-492-4

9

ISBN 978-94-0321-491-7

789403 214924

9

7

789403 214917
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12 orrialde. 180 x 180 mm – Azal gogorra ertz biribilekin. Soinudun liburua - PSP 12,95 €

URUAK

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
NIRE LEHENENGO MALETATXOA
Animaliaz edo ibilgailuz beteta dago! Animalia bakoitzaren ondoan bere izena dator, eta
orriaren beheko partean hainbat galdera aurki ditzakezu. Liburua aparta da haurraren
lengoaiaren garapena eta obserbatzeko gaitasuna suspertzeko.
Heldulekuari esker, liburua leku guztietara eraman dezake haurrak.

Gomendatutako
adina

12 orrialde - 215 x 255 mm - Argazkidun kartoizko liburuak - PSP: 9,95 €
enengo maleta
e leh
txo
Nir

Basoan

Hizkuntzaren
garapena
789403 207926

ISBN 978-94-032-0792-6

IBILGAILUAK

urtxintxa

okila

mussol
cérvol

Behaketare

basasagua

9

9

789403 207919

a

ANIMALIAK

ISBN 978-94-032-0791-9

enengo maleta
txo
e leh
a
Nir

trikuak

guineu
porc senglar

hartzak

Seinalatu oreinaren adarrak.
Zer dauka urtxintxak aurreko hanketan?

De quin color és la guineu?
On són els ullals del porc senglar?

ALEX
Haurrek berehala sentituko dute enpatia pertsonaia berri honekin. Lau liburutan zehar, gure
protagonistak haurren eguneroko bizitzaren hainbat arlo jorratuko ditu eta haurrek eurenak
egin ahal izango dituzte istorioak, eta haiekin elkarreragin, leiho eta elementu irristagarriei esker.
Ilustrazio modernoekin, txikienek une gozo eta dibertigarriak biziko dituzte, eta lantzen diren
ohiturak askoz ere hobeto ulertuko dituzte.
2 urtetik aurrera - 180 x 180 mm / 12 orrialde - Kartoizko liburuak - PSP: 9,95 €

Gomendatutako
adina

Helduaren eta
haurraren arteko
interakzioa

Erabilera

Sara Sanchez oso estilo leun
eta koloretsua duen ilustratzaile
espainiarra da. Izugarri gustatu
zitzaigun bere marrazkiek
helarazten duten samurtasunagatik
betileekin

elementu
irristakorrekin
8

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
NON ZAUDE?
Ezkutaketan jolastea maite dute animaliek.
-Ezetz harrapatu! – dio tximutxoak, arraintxoak, katuak edo antxumeak.
Lagunduko al diezu haien lagunak bilatzen?
Liburu hauekin, txikienek oihaneko, itsasoko, lorategiko edo baserriko
animaliak ezagutuko dituzte. Zulo bakoitzak ezusteko bat du ezkutuan.
14 orrialde 140 x 155 mm – Ertz biribilduko kartoizko liburua hurrengo orrian ezustekoak
aurkitzeko leihoekin – PSP. 5,95 €

9

Gomendatutako
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Behaketa

Irudimena
lantzen da

LIBRURO ILUST RAT UAK HAURT XO ETA UMEENT ZAT
KOMUNERAKO LIBURU MAGIKOA
Uretan murgiltzean kolorez aldatzen duten liburuen bilduma originala.
Haurra aho bete hortz utziko duen erreakzioa eta behaketa-gaitasuna
eta ingurunearekin elkarreragiteko gogoa piztuko diona eta, nola ez,
bainuaren ordurako joko dibertigarria.

Gomendatutako
adina

Manipulazioa

8 orri – 160 x 160 mm – urarekiko tintura sentikorra – PSP: 6,95 €

ISBN 978-94-0321-062-9

9

789403 210629

ISBN 978-94-0321-063-6

9

789403 210636

BAMBINOAK: BAINURAKO NIRE LIBURUA
Txikienentzako liburua, bainurako egokitua.
Plastikozko poltsa batean aurkeztua, kartoi txiki
batekin goiko aldean eta esekitzeko trokel zati
batekin. Liburu akordeoia “Splash-splash” egiten
duen soinuarekin lehen orrian
10 orrialde - 120 x 120 mm – Bainurako liburua - PSP: 5,95 €

ISBN 978-94-0320-358-4

Gomendatutako
adina

ISBN 978-94-0320-359-1

Manipulazioa

9

10

789403 203584

9

789403 203591

HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
IRUDI-BILDUMA
Apar-orriko liburuen sorta berri hau aurkezten dugu. Txikienek baserria edo animaliak
ezagutuko dituzte jolasten. Euren ingurukora hurbilduko dituzte liburu zoragarri
hauek, eta edonora eraman ahal izango dituzte, gainera, bigun-bigunak direla-eta.
12 orr. 160 x 160 mm – Apar zurruneko liburuak; ertzak biribilduta dituzte - PSP 6,95 €

ISBN 978-94-0321-470-2

9

ISBN 978-94-0321-469-6

789403 214702

9

789403 214696
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Lengoaiaren
garapena

IPUINAK
BAZEN BEHIN…
Hainbat belaunaldiko haurren gozamenerako betiko ipuinen bilduma ederra,
gaur egungo irakurle gazteentzat egokituak. Hizkuntza arina eta ez-formala
erabiltzen dute eta marrazki fresko eta alaiak dituzte, liburu hauek aukera
aparta ematen digute betiko istorioak ezagutu eta haiekin gozatzeko!

Gomendatutako
adina

Hizkuntzaren
estimulazioa

Irudimenaren
estimulazioa

32 orrialde. - 195 x 195 mm – Azal gogorra – PSP: 4,95 €

ISBN 978-94-032-1157-2

9

789403 211572

ISBN 978-94-032-1155-8

9

ISBN 978-94-032-1154-1

789403 211558

9

ISBN 978-94-032-1156-5

789403 211541

9

789403 211565

ESTUCHE REGALO – ÉRASE UNA VEZ – MIS CUENTOS FAVORITOS
Este magnífico estuche-regalo contiene:
• 1 cuento de 48 páginas con 4 cuentos clásicos reescritos
y maravillosamente ilustrados:
• CAPERUCITA ROJA
• EL PATITO FEO
• LOS TRES CERDITOS
• RICITOS DE ORO Y LOS 3 OSOS
• 1 Puzle de 25 piezas
• 1 juego de Memoria de 48 cartas

Gomendatutako Helduaren eta
adina
haurraren arteko
interakzioa

C ASTELL AN

9

789403 214153

ISBN 978-94-0321-415-3

Estuche de 214 x 312 mm
Contenido: 1 libro de 48 Págs. + 1 Puzle de 25 piezas + 1 Juego de memòria de 48 cartas - PVP 12,95 €

12

O

Hizkuntzaren
estimulazioa

LIBURU ILUST RAT UAK HAURT XO ETA UMEENT ZAT
BAMBINOAK - OIHALEZKO LIBURUAK
Oihalezko liburu honen orriak pasatuz, haurtxoak zentzumenak pizten ditu,
kolore biziei eta oihalaren barruko material kurruskariari esker. Zerrendaren
bitartez, liburuak kotxetxoan edo autoko aulkitxoan eseki daiteke. Liburuak
leku guztietara eraman ahal izateko! Kolore sendoak. Gabigailuan eta
lehorgailuan sar daitezke.
8 orrialde. 120 x 120 mm – Oihalezko liburua. Eurolock-ekin ontziratua – PSP. 5,95 €

13
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Lengoaiaren
garapena

Manipulazioa

HEZKUNT ZA-LIBURUAK
HARRASKATZEKO LAMINAK - MANDALAK
Harraskatzean orri beltzetan dauden mandala zoragarriek
kolorez aldatzen dute arkatz bereziarekin haien gainean
harraskatuz. Haurrek irudikapena erabiliko dute osatu gabe dauden
mandaletan elementuak gehitzeko.
Mandalak bukatu ondoren, apaingarri gisa, horman esekiteko edo oparitzeko.
24 orr. + 15 lamina harraskatzeko - 150 x 210 mm - Harraskatzeko arkatz berezia dakar. - PSP. 9,95 €

ISBN 978-94-0321-357-6

9

Gomendatutako
adina

Psikomotrizitate
fina

Irudikapenaren
estimulazioa

Sormena

ISBN 978-94-0321-358-3

789403 213576

9

789403 213583

NIRE LEHENENGO HIZTEGI HANDIA
Hiztegi honi eta honen irudi ederrei esker, txikienek hitz
berri ugari ikasiko dituzte. Haur txikien inguruko gaiak
landuko dira. Dibertsio orduak ziurtatuta daude!

789403 207599
9

ISBN 978-94-0320-759-9

12 hiletik aurrera - 16 orrialde - 235 x 315 mm - Cartoné - PSP: 12,95 €

14

Gomendatutako
adina

Lengoaiaren
garapena

Behaketagaitasuna

HEZKUNT ZA-LIBURUAK
URRATSEZ URRATS - IKASTEN

Urratsez urrats - Sehaskatik haurtzaindegira

Irudiak dituzten liburu eder hauekin, hitz berri ugari
ezagutuko dituzte txikienek. Aldi berean, koloreak
ezagutuko eta ikasiko dituzte, zenbatzen ikasteaz gain.
Erlaitzei esker, erraz aurkituko dute euren orri gogokoena.

Zezeldu eta begiratu egiten dut

0m+

12m+

12 orrialde 210 x 210 mm – Kartoizko liburua aurkibide trokelatuarekin
PSP: 9,95 €

Hitzak ikasi eta ulertzen ditut
Hitz egin eta irudimena askatzen dut

24m+

Txikienekin eboluzionatzen duen bilduma bat.

ISBN 978-94-0321-722-2

9

ISBN 978-94-0321-721-5

789403 217222

9
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HAURRENT ZAKO ARGAZKIDUN KART OIZKO LIBURUAK
JARRAITU BIDEARI

IPURTARGI TXIKI

Liburu honetan, zuen seme-alabak eskuen
abilezia garatuko du, diskoa bidean zehar
arrastatuz. Orrialde bikoitz bakoitzean, gauza asko
daude ikasteko, galdera dibertigarrien laguntzaz.

Ireki liburu hau eta ikusi zer gertatzen den gauez.
Botoia sakatuz, argiak piztu ditzakezu etxeetan, edo
dir-dir eginarazi diezaiekezu zeruko izarrei. Lo-lo
egitera joan aurretik irakurtzeko liburu ezin hobea.
4 argi ditu pizteko eta itzaltzeko!

12 orrialde - 220 x 220 mm - Kartoizko liburua, sei elementu
mugikorrekin - PSP:. 9,95 €

Gomendatutako
adina

Erabilera

Behaketaren
zentzua

Gomendatutako
adina

ISBN 978-94-0320-138-2

9

12 orrialde - 170 x 170 mm - Kartoizko liburua, lau argirekin PSP:. 12,95 €

9

Irudimena
suspertzen du

ISBN 978-94-0320-027-9

ISBN 978-94-0320-141-2

789403 201382

Erabilera

9

789403 201412

789403 200279

ISBN 978-94-0320-028-6

9

789403 200286

ANIMALIEI BURUZKO NIRE LIBURUA
Bilduma honekin haurrak animalien mundu txundigarrian murgilduko dira. Haurrek berehala
begiratuko dituzte arretaz argazki ederrak eta gurasoekin komentatzeko aukera emango du
horrek. Animalia bakoitzaren alboan bere izena dago idatzita. Horrela, haurrak bere hiztegia
aberastuko du modu jostagarrian.

Gomendatutako
adina

20 orrialde - 200 x 220 mm - Kartoizko liburuak - PSP: 7,95 €

789463 075091

Hizkuntzaren
garapena

9

ISBN 978-94-6307-509-1

Asmakuntza

16

JARDUERA LIBURUAK
NIRE JOKOEN KOADERNOA – NEGUA
Liburu honetan neguko paisaia ugari eta zurekin jolastu nahiko duten
elur-panpin eta animalia dibertigarri ugari aurkituko dituzu. Itzalak
ezagutu, labirintoak zeharkatu, desberdintasunak aurkitu eta beste
hainbat jarduera dibertigarri egin beharko dituzu! Ondo pasa!
48 orrialde 210 x 250 mm – Paper-azala – PSP. 5,95 €

17

Gomendatutako
adina

Pentsamendu
logikoa

Jolastu
eta ikasi

KOLOREZTAT ZEKO LIBURUAK
SUPER COLOR
80 páginas de gran formato en cada volumen, que presentan preciosas
ilustraciones para todas las edades, que ofrecerán al niño horas de
entretenimiento en una larga tarde o en un día lluvioso.
El papel es de un grossor ideal para utilitzar cualquier técnica de colorear:
lápices de colores, rotuladores, acuarelas, etc.
80 páginas – 200 x 270 mm – rústica encolada – papel extra grueso - PVP. 3,99 €

MEGA COLOR
160 páginas – 200 x 270 mm – rústica encolada
papel extra grueso – PVP: 6,99 €

ISBN 978-94-0321-332-3

9

789403 213323

ISBN 978-94-0321-333-0

9

789403 213330

18

Gomendatutako Psikomotrizitate
adina
fina

Sormena

JARDUERA LIBURUAK
LABIRINTOAK
Aurkitu ezazu zure bidea kolorez betetako baserriko edo haren inguruko
24 labirintoetan zehar edo askotariko ibilgailuak gidatuz. Liburuan datozen
ariketa osagarri txikiek, aurkituko dituzun erronkekin batera, zure bidea are
dibertigarriagoa egingo dute!
24 orrialde 200 x 270 mm – Paper-azala - PSP. 3,95 €

ISBN 978-94-0321-693-5

9

ISBN 978-94-0321-692-8

789403 216935

9

19

789403 216928

Gomendatutako
adina

Psikomotrizitate
fina

Behaketa
zentzumena

HEZKUNT ZA-LIBURUAK
NIRE KOLOREDUN TAILERRA

ESKOLARA BIDEAN - ITSATSI ETA MARGOTU

48 orrialde - 200 x 270 mm
Estalki biguna / Blok formatuan - PSP: 3,95 €

32 orrialde + eranskailuen 4 orrialde - 200 x 270 mm paper-azal fresatu eta kolatua - PSP: 4,95 €

Gomendatutako
adina

Psikomotrizitate
fina

Gomendatutako Psikomotrizitate
fina
adina

ISBN 978-94-630-7271-7

9

789463 072717

ISBN 978-94-630-7274-8

9

Behaketare

ISBN 978-94-032-0638-7

789463 072748

9

ISBN 978-94-032-0639-4

789403 206387

9

ISBN 978-94-032-0640-0

789403 206394

9

789403 206400

Psikomotrizitate Behaketaren
fina
zentzua

MARGOTU ETA AGERRARAZI

PIXEL ART

32 orrialde - 200 x 270 mm - Estalki biguna
PSP. 3,95 €

24 orrialde + 4 eranskailu-orrialde - 225 x 225 mm
Estalki biguna - PSP: 3,95 €
Gomendatutako
adina

Gomendatutako
adina

Psikomotrizitate
fina

Psikomotrizitate
fina
ISBN 978-94-630-7255-7

ISBN 978-94-6307-126-0

789463 071260

ISBN 978-94-630-7256-4

ISBN 978-94-6307-127-7

Behaketaren
zentzua
9

789037 498561
9

9

Gomendatutako
adina

789037 498554

ISBN 978-90-374-9855-4

BESTSELLERRA

ISBN 978-90-374-9856-1

BILATU ETA MARGOTU
32 orrialde - 200 x 270 mm - PSP. 3,99 €

9

9

789463 071277
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789463 072557

9

789463 072564

Behaketaren
zentzua

KOLOREZTAT ZEKO LIBURUAK
NIRE TAILER TXIKIA
Proposamenez josita dauden koaderno hauek etorkizuneko artista txikien
fantasia eta sormena piztuko dute. Orri bakoitzean galdera bat aurkituko dute,
eta bere kreazioak marraztu, diseinatu eta koloreztatu ahal izango ditu haurrak.
48 orri. - 200 x 200 mm – Paper-azala, bizkarra kolatua - PSP. 3,95 €

ISBN 978-94-0321-527-3

9

789403 215273

ISBN 978-94-0321-528-0

9

ISBN 978-94-032-1279-1

9

789403 212791

789403 215280

ISBN 978-94-032-1280-7

9

789403 212807
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Gomendatutako
adina

Sormena

Irudikapena
suspertzen du

ESTACIONAL
NIRE APAINTZEKO MASKARAK
12 maskara margotzeko eta eranskailuekin apaintzeko!
Sail berri honetan, haurrek maskarak margotu eta eranskailuekin
1
apain ditzakete. Orrialde bakoitzean, maskararen azpian,
beharrezko eranskailuak erakusten dira. Eredua begiratu eta
koloreen proposamena jarrai dezakete. Moztu eta adierazitako zuloak
egin ondoren, goma elastiko batekin jarri ahalko dute maskara.

Gomendatzen
den adina

Psikomotrizitate
fina

24 orrialde + 2 orr. eranskailuekin - 210 x 240 mm - Paper-azal trokelatua - PSP. 4,95 €

2

9

789403 217000

3

ISBN 978-94-032-1701-7

ISBN 978-94-032-1700-0

9

Irudimenaren
estimulazioa

789403 217017

COLOREO MIS MÁSCARAS CON LÁPICES INCLUIDOS
¡Esta colección de libros de actividades creativas asegura al niño horas de diversión! Tanto
si quiere ser un rudo pirata, un peligroso tiburón o una elegante princesa, puede crear los
personajes él solo: solo tiene que recortar la máscara, colorearla y ponérsela. Incluye un estuche
con 6 lápices de color Staedtler.

Gomendatzen
den adina

32 páginas – formato libro: 230 x 230 mm – formato libro+lápices: 230 x 270 mm – papel extra grueso – PVP: 9,95 €
Psikomotrizitate
fina

INCLUYE
LÁPICES DE
COLORES

ISBN 978-94-0321-006-3

9

789403 210063

ISBN 978-94-0321-007-0

9

789403 210070

22

Irudimenaren
estimulazioa

ESTACIONAL

Edad
recomendada

Aprender
jugando

Pensamiento
lógico

MAXI JUEGOS – NAVIDAD
ISBN 978-94-6307-956-3

9

214 x 289 mm - 96 páginas - Rústica encolada - PVP. 9,00 €

789463 079563

LA NAVIDAD– PEGO Y COLOREO

ISBN 978-94-0321-485-6

Edad
recomendada

Psicomotricidad
fina

Sentido de
la observación

Aquí tienes un libro navideño lleno de historias para descubrir:
golosinas deliciosas, divertidos duendes, una gran cantidad de
juguetes... Y, por supuesto, ¡Papá Noel! Colorea los dibujos y diviértete
colocando los stickers. ¡Le darás vida a este libro fantástico!
16 págs. + 2 págs. de stickers 215 x 280 mm – Rústica grapada - PVP 4,95 €

9

789403 214856

SUPER COLOR– CHRISTMAS

Edad
recomendada

Psicomotricidad
fina

Sentido de
la observación

80 páginas de gran formato que presentan preciosas ilustraciones para
todas las edades, que ofrecerán al niño horas de entretenimiento en una
larga tarde o en un día lluvioso.
Papel grueso para poder colorear con lápices de colores, acuarelas,
rotuladores y lápices de cera.
ISBN 978-94-0321-486-3

9

80 págs. 200 x 270 mm – Rústica fresada encolada. - PVP 3,99 €

789403 214863
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Distribuidor para España:

www.sgellibros.es

