A DWA
KOLEJNY TOM JUŻ Z

RZĘTA
ZWIz Emojego

TYGODNIE

Książka nr 2 + żyrafa SANDY
+ lwiątko KIMBA
Tom 2

CENA PROMOCYJNA:

16,90

ZŁ

Kolekcja do nauki i zabawy
DZIĘKI PRENUMERACIE
OTRZYMASZ BEZPŁATNIE TOMY 3 ¡ 5 ORAZ DODATKOWO WSPANIAŁE PREZENTY:

1.

CZTERY MASKI
Z PYSZCZKAMI
ZWIERZĄT

PREZENT

2.

PLECAK
TYGRYS
SAYAN

PREZENT

Z ZOO
3. PLANSZA
I PUDEŁKO
NA FIGURKI
W JEDNYM

PREZENT

Szczegóły w ulotce subskrypcyjnej i na stronie: www.ZwierzetaZoo.pl
© 2021 RBA Coleccionables, S.A.U. Przedmioty przedstawione na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych, jednak różnice te nie będą dotyczyć podstawowych cech produktu.
Plansza z zoo i pudełko w jednym nie jest przeznaczona do sprzedaży, będzie dostępna wyłącznie jako prezent dla prenumeratorów kolekcji.
Cena promocyjna tomu 1: 8,90 zł; cena promocyjna tomu 2: 16,90 zł; cena każdego z pozostałych tomów: 29,90 zł. Kolekcja jest realizowana w 66 odcinkach. Wydawca zastrzega sobie prawo
do zmiany elementów wchodzących w skład kolekcji, dat wprowadzania ich do sprzedaży oraz zmiany długości kolekcji. Kontakt z czytelnikami i prenumerata: tel. 22 36 03 777.

ODKRYJ WSZYSTKIE
TAJEMNICE ZOO!
„Zwierzęta z mojego zoo” to wyjątkowa kolekcja pięknie ilustrowanych
książek w twardej oprawie. Dzięki niej twoje dziecko może się bawić
i uczyć w towarzystwie swoich ulubionych zwierzątek oraz odkrywać
nowe ciekawostki z ich życia.
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• Ulubione zwierzęta wszystkich dzieci

SANDY

NAJWIĘKSZE SSAKI

•N
 iepowtarzalne figurki zwierzątek,
które odwzorowują ilustracje z książek
•S
 tworzone przez zespół pedagogów
i dostosowane do kształtu dziecięcych dłoni

LOLO

Oto największe zwierzęta lądowe.
Żyją głównie na afrykańskiej sawannie.
Są ssakami, co oznacza, że ich dzieci
piją mleko matki – tak jak my!
Ale kiedy dorosną, żywią się roślinami.

TEMBA

• Zaokrąglone, miłe w dotyku i poręczne figurki

ROCKY

•W
 ykonane z solidnych i bezpiecznych
materiałów wysokiej jakości

LUMBA

WIELKIE KOTY
To jedne z najgroźniejszych drapieżników
na ziemi. Są dalekimi krewnymi kotów
domowych i lubią jeść mięso.
Mieszkają w Afryce i Azji. Gepardy i lwy
żyją głównie na afrykańskiej sawannie.
Z kolei tygrysy wolą wilgotne lasy Azji.

SAYAN

DUMA

KIMBA

Z KAŻDEGO ZAKĄTKA ŚWIATA
KIBUBU

JERUK

KLI

MAWA

RODZINA MAŁP
Mimo że małpy należą do tej samej rodziny,
mieszkają daleko od siebie. Goryle i szympansy
żyją w Afryce, a orangutany – w Azji.
Małpy są wszystkożerne, więc jedzą
prawie wszystko, ale głównie liście i rośliny.

GOMBE

AIHE

TROTA
NUNGU

ZWIERZĘTA MORSKIE
To najwięksi wędrownicy! Te zwierzęta
można znaleźć prawie we wszystkich
morzach na świecie. Podgatunki delfinów
słodkowodnych występują nawet
w Ameryce Południowej i Azji.

BONGO

SABINA

MAKI

NUMBU
BAIHEI

I WIELE INNYCH...

ZWIERZĘTA SAWANNY

To najbardziej zróżnicowana grupa,
ponieważ obejmuje zwierzęta,
które mieszkają bardzo daleko od siebie:
pandy żyją w Chinach, koale w Australii,
lemury na Madagaskarze i Komorach,
a krokodyle są prawie wszędzie.

Wszystkie zwierzęta w tej grupie mieszkają
w Afryce, ale gazele występują też w Azji
Południowo-Wschodniej. Większość tych
zwierząt mieszka na sawannie, ale można
je też spotkać w innych częściach Afryki.

KUKAMA
SARISA

KUMBIRA
MATISA

BALUK

CIEKAWOSTKI O ULUBIONYCH
ZWIERZĘTACH DZIECI

...poznają
ich przyjaciół
z zoo...

Wszystkie książki są przystosowane do umiejętności dzieci
w wieku przedszkolnym. Zawierają zrozumiałe teksty,
zagadki, łamigłówki i piękne ilustracje, które pozwalają
łączyć naukę z zabawą. Rozbudź wyobraźnię swojego
dziecka, czytając z nim
opowieści o zabawnych
zwierzętach z zoo.

Dzieci poznają
wszystkie zwierzęta
z ogrodu
zoologicznego...

...dowiedzą się,
gdzie żyją
na wolności
i co jedzą...

...i przeżyją
niesamowitą
przygodę
z każdym
zwierzątkiem.

W KOLEJNYCH TOMACH
tom 2

tom 3

tom 4

tom 5

tom 6

Książka:
„Żyrafa Sandy"
+ SANDY + lwiątko KIMBA

Książka:
„Tygrys Sayan"
+ SAYAN + pingwinek KLI

Książka:
„Kangurzyca Lucy"
+ LUCY + żyrafiątko TAMU

Książka:
„Panda wielka Baihei "
+ BAIHEI + szympansiątko GOMBE

Książka:
„Delfinica Aihe"
+ AIHE + pingwinek SULUK
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