Elektronická Albi tužka + interaktivní mluvící knihy Kouzelné čtení
Elektronická Albi tužka
Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když
se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba. S
elektronickou Albi tužkou můžete plně využívat všechny výrobky označené logem Kouzelné čtení.
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se děti zábavnou a poutavou formou
dozví spoustu zajímavých a užitečných informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním
věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze na tom, jakou knihu si právě
zvolíte. Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt
přímo na stránkách knih. Díky této technologii tužka dokáže předčítat text, který je v knize vytištěn i
ten, který je skryt pod ikonami či obrázky. V knihách naleznete nepřeberné množství doplňujících
informací, ale také vědomostní či postřehové hry.

Pravidla půjčování Albi tužky a Kouzelného čtení
Elektronickou Albi tužku si může zapůjčit každý registrovaný čtenář naší knihovny po uhrazení vratné
kauce 200 Kč na dobu jednoho měsíce bez možnosti prodloužení. Součástí balení k zapůjčení bude
také nabíjecí kabel a stojánek k tužce. Prosíme o vrácení tužky v nabitém stavu, abychom si mohli při
vrácení zkontrolovat, že tužka funguje. V případě poškození jednotlivých komponentů ze základní
sady tužky nebo tužky samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Knihy z řady Kouzelné čtení si může vypůjčit každý registrovaný čtenář naší knihovny v počtu max. 2
knih. Výpůjční lhůta je 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

Knihy z řady Kouzelné čtení, které nabízíme k zapůjčení:

CO SE JAK DĚLÁ?
Také vás vždy zajímalo, jak se vyrábí různé věci kolem nás?
Jak se staví dům, jak se vyrábí jídlo, nádobí, oblečení nebo
zábava? A v neposlední řadě: jak vlastně vznikla tato
mluvící kniha? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších vám
odpoví průvodce Vojta, který knihu sám napsal a namaloval
a objevuje se tak na mnoha místech této knížky. Najdete ho
všude? Vojta vám o vysvětlí!

Když myšky šeptají
Kniha Když myšky šeptají z edice Kouzelné čtení je
pokračováním logopedické knihy Když roboti brebentí, ve
kterém si děti mohou procvičit hlásky K, G, H, CH, Ď, Ť, Ň, Č,
Š, Ž, C, S, Z a slabiky bě, pě, vě. Na každé stránce najdete
také zábavnou písničku a na poslední dvoustraně zábavnou
logopedickou hru na procvičení všech hlásek.
Texty připravila Ester Stará, ilustrace pak Milan Starý.

PRO MALÉ I VĚTŠÍ PALEONTOLOGY
Kniha Dinosauři z edice Kouzelné čtení provede čtenáře od
zrodu prvních dinosaurů přes druhohory, kdy dinosauři
ovládli svět a dosáhli gigantických rozměrů, až k jejich
zániku způsobeného dopadem obrovského meteoritu.
Kniha z edice Kouzelné čtení dětem ukáže, jak dinosauři
vypadali podle nejaktuálnějších vědeckých poznatků včetně
zvuků, které mohli vydávat. Kniha osloví jak nejmenší děti
od 6 let, tak i starší děti, které se již aktivně o prehistorický
svět zajímají.

KOUZELNÉ ČTENÍ VE SVĚTĚ ZVÍŘAT
Kniha vás tematicky provede osmi různými prostředími z
naší planety, jako je les, savana, poušť, moře a další. Na
každé straně se dozvíte, jaká zvířata v daném prostředí žijí,
jak se jmenují, jaké zvuky vydávají a čím jsou zajímavá. Své
znalosti si pak můžete ověřit pomocí zábavných kvízů, které
jsou vždy rozděleny do tří kategorií: najdi zvíře podle názvu,
najdi zvíře podle zvuku, najdi zvíře podle zajímavosti.
Kniha je namluvena známým českým hercem Otakarem
Brouskem ml.

ZEMĚPISNÉ OBJEVOVÁNÍ NAŠÍ PLANETY
Tato kniha obsahuje osm různých map. Na jednotlivých
stranách se seznámíte se všemi kontinenty, poznáte země
na naší planetě a zjistíte, kde tyto země leží. Nechybí zde
ani oceány, moře, velké řeky a pohoří, které jsou nedílnou
součástí naší planety. Obrázky na mapách vám ukáží, jaká
zvířata, stavby či jiné zajímavosti můžete v jednotlivých
zemích najít.

BÝT, BYDLET, OBYVATEL…
Mimozemšťánci Befe, Leme, Pese a Veze vás zvou na svou
planetu Ypsilion, kde si procvičíte vyjmenovaná slova
netradiční, ale velmi zábavnou
formou. Napínavá dobrodružství jsou obohacena
spoustou úkolů k procvičení znalostí psaní I a Y, ale i
dalších souvisejících jevů.
Kniha Vyjmenovaná slova z edice Kouzelného čtení je
určena školákům od 8 let.

PRO DĚTI OD 3 LET
Předškoláci toho musí hodně zvládnout, naučit se barvy,
tvary, části těla, čísla nebo třeba protiklady. Naštěstí jim s
tím pomůže skřítek Zvídálek. Všechno ho zajímá a nebojí
se zapojit ani do práce na zahrádce. Zavede děti do
divadla nebo na nákup, navštíví s nimi pana doktora i
mateřskou školku. A za odměnu má na každé stránce pro
děti tematickou písničku a pohádku!
Nová kniha Pohádkové učení z edice Kouzelné čtení je tím
nejlepším pomocníkem pro rozvoj předškoláků.

U NÁS DOMA
Ahoj, jmenuji se Tomáš a je mi sedm. Vítejte v této
knize, která je celá o mně a naší rodině. Doma i ve škole
mi říkají Tom. Mám jednu sestru Hedu, která krásně
zpívá, chodí na gymnastiku a vůbec se ráda předvádí.
Mě zase baví lumpárny, což se nelíbí naší mámě. Táta je
dobrodruh, často podnikáme výlety pěšky i na kole.
Vlastně jsme úplně obyčejná rodina. Tedy – mezi námi –
žádná rodina asi není úplně obyčejná. Pojeďte s námi za
babičkou, na hory nebo na statek, podívejte se, jak to
vypadá u nás doma a trochu nás poznejte. Tak jdeme na
to!

JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO
Knihou Lidské tělo provází malý ufon Prokouk, který
přiletěl z planety Po a rozhodl se prozkoumat zajímavé,
tajemné a zároveň zábavné lidské tělo. Všemu se diví a
není divu: na planetě Po funguje všechno úplně
jinak! Postava Prokouka a poutavé ilustrace podněcují
děti k postupnému objevování jednotlivých částí a
soustav lidského těla. Na každé dvoustraně najdou malí
i velcí průzkumníci návod na cvik. Když si všechny cviky
propojí, vznikne sestava, kterou si mohou zacvičit a
krásně se přitom protáhnout. Nechybí básničky, zábavné
kvízy a speciální ikony, které děti vybízejí, aby si
získanou informaci ověřily doslova na vlastní kůži.

zdroj: www.kouzelnecteni.cz

Co dělat v případě, že tužka nedokáže knihu přečíst?
Pokud vaše vlastní Albi tužka u některé ze zapůjčených knih hlásí: „Nemohu přečíst
tuto knihu. Stáhni si příslušný audio soubor!“, znamená to, že neobsahuje příslušný
audio soubor, který je ke knize potřeba. Stává se u novějších knih, které v době nákupu
vaší tužky nebyly na trhu. Nahrajte si tedy nový zvukový soubor do tužky pomocí tohoto
postupu v návodu na odkaze: https://www.kouzelnecteni.cz/jak-pridat-audio-soubordo-tuzky/

