,

Descobre o fantAstico mundo
dos animais do mar
e dos polos!
Os tubarões são realmente perigosos?
Como conseguem saltar tanto as baleias?
Como se protegem os pinguins do frio?
Vem descobrir connosco a vida
e os hábitos dos
animais do mar e dos polos.
Com estes livros ilustrados e muito
coloridos aprenderás onde vivem,
o que comem, como se defendem,
como criam os seus filhotes
e muito mais!

Coleciona
as simpáticas
e exclusivas
FIGURAS
inspiradas nos desenhos
dos livros. E inventa
mil aventuras
todos os dias!

:

‘

Um divertido jogo de memória dos animais do mar
e dos polos para aprenderes e divertires-te.

Com este bonito cubo de arrumação
o seu filho poderá guardar e levar as
suas figuras dos animais do mar
e dos polos para qualquer lado.
Medidas: 30 x 30 x 30 cm

Um bonito tabuleiro de jogo com o qual poderás divertir-te a recriar
imensas aventuras nos fundos marinhos.
Medidas: 1 x 1 m

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
*0,60 € adicionales a partir de la entrega 4. Ver encarte adicional.
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DESCOBRE, DIVERTE-TE E APRENDE COM
OS ANIMAIS DO MAR E DOS POLOS!
Uma coleção única para que vivas muitas aventuras e descubras
os segredos dos animais do mar e dos polos.
A mamã e o papá URSO
brincam com os seus
filhotes sobre uma placa
de gelo flutuante.

Repara na família pinguim.
A mamã pinguim está a
preparar-se para mergulhar!
Cuidado com os salpicos!

Cuidado! Um tubarão!
É melhor manter a
distância…
A Sara toma
apontamentos
enquanto o André
explora os fundos
marinhos.
A enorme baleia tem
muita fome: olha que
boca tão grande!

A família golfinho
salta alegremente sobre
as ondas. Está na hora
de brincar!

Repara como incharam
os peixes-balão. A quem
querem eles assustar?

André, deixa os polvos
descansar. É hora de
regressar ao barco!

As tartarugas aproveitam
um momento de repouso na
praia. Espera-as uma longa
viagem pelo mar.
La tua collezione
è composta
da n. 60 uscite.

Nota do editor: os elementos aqui reproduzidos podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à edição.

Objetos fabricados com materiais não tóxicos que respeitam as disposições estipuladas na legislação em vigor.

Este é o barco do
André, com o seu
batiscafo. Descobre
connosco como
funciona!

