Βιβλία
Παζ λ
Παιχνίδια
Χαρτικά

Κατάλογος

Βιβλία

Η φανέλα του Τζέραρντ
Η περιπέτεια
των 4 εποχών
Συγγραφέας: Μαρίζα Γεωργάλου
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού
Σχήµα: 24,5 x 21,5 εκ.
Eξώφυλλο: Σκληρό
Σελίδες: 40
Ηλικία: 4+

ISBN 978-960-98963-0-6

Συγγραφέας: Πάνος Παναγιωτόπουλος
Σκίτσα: Κατερίνα Χαδουλού
Σχήµα: 14 x 20,5 εκ.
Eξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 136
Ηλικία: 8+

Διατίθεται και στο

iTunes

Διατίθεται και στο

iTunes

Σε χρόνια µακρινά, σε χρόνια περασµένα,
σε κάτι πράσινα παλάτια κι ανθισµένα,
τέσσερις άρχοντες, τέσσερις βασιλιάδες ζούσαν.
Τα ονόµατά τους κάποτε, όλοι µπορεί ν’ ακούσαν.

Τι συνέβη όµως, όταν ένας απ’ τους βασιλιάδες, το ξένοιαστο και άτακτο Καλοκαίρι, αποφάσισε να
κυβερνήσει µόνο του τον κόσµο και να µη δώσει τα ηνία στο Φθινόπωρο; Και ποιο ρόλο έπαιξε ο Άνθρωπος σ’ αυτή την ξαφνική και ανήκουστη επανάσταση; Θα τους συγχωρήσουν οι άλλες εποχές όταν
συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της απληστίας και της απερισκεψίας τους;
Με µια υπέροχη εικονογράφηση και µια φρέσκια µατιά σ’ ένα πολύ επίκαιρο
ζήτηµα, αυτή είναι µια ιστορία για την απληστία των ανθρώπων, την ανάγκη
για την αύξηση της παραγωγής και του κέρδους, αλλά και ένα σχόλιο για
την αφέλεια και την απερισκεψία των σύγχρονων κοινωνιών που µπορεί
να µας στοιχίσει κάτι περισσότερο από µια κλιµατική αλλαγή: έναν άδειο,
ακατοίκητο πλανήτη.

Βραβείο Εικονογράφησης 2010 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ
«Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου»

Βιβλία

ISBN 978-960-98963-4-4

«Η φανέλα του Τζέραρντ», το παιδικό βιβλίο του Πάνου Παναγιωτόπουλου, που ήταν υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Παιδικού
Βιβλίου 2013 του Υπουργείου Πολιτισµού και για τα λογοτεχνικά
βραβεία 2013 του «Αναγνώστη» στην κατηγορία «Λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καρυδάκη και είναι
µια ρεαλιστικά τρυφερή ιστορία, µε θέµα τη γνώση του εαυτού µας
και κατά πόσο οι άνθρωποι µπορούν να είναι
γνήσιοι. Μια ιστορία που διαβάζεται απνευστί
και από πολύ... µεγάλα παιδιά.

Ο ήρωας του βιβλίου µάς είναι γνώριµος. Κάποιος φίλος, κάποιος δικός µας άνθρωπος ή ακόµη κι εµείς οι ίδιοι δεν υποχρεωθήκαµε (κάποια στιγµή) ν’ αγαπήσουµε τις
αγάπες των άλλων; Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, µε γλώσσα που ρέει σαν νερό, δηµιουργεί µια ιστορία που είναι –το λιγότερο– κοινή µας µνήµη.
«Η φανέλα του Τζέραρντ» έχει όλες τις προδιαγραφές να αγαπηθεί, ακόµη και από µη
ποδοσφαιρόφιλους. Τι θέλουµε, τι ονειρευόµαστε, τι κάνουµε, τι πετυχαίνουµε, πότε
είµαστε ο αληθινός εαυτός µας; Η πιο υπέροχη έκπληξη στη ζωή είναι να ανακαλύπτεις
ξαφνικά την ίδια σου την αξία.

• Υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου 2013 του Υπουργείου Πολιτισμού
• Υποψήφιο για τα λογοτεχνικά βραβεία του «Αναγνώστη»
στην κατηγορία «Λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά»

Βιβλία

H τραµπάλα
Το κουµπί που κρύωνε

Συγγραφέας: Τίµο Πάρβελα
Εικονογράφηση: Βίρπι Τάλβιτιε
Σχήµα: 17 x 24 εκ.
Eξώφυλλο: Μαλακό • Σελίδες: 88
Ηλικία: 7+

Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς
Εικονογράφηση: Λίζα Ηλιού
Σχήµα: 14,5 x 21 εκ.
Eξώφυλλο: Σκληρό • Σελίδες: 120
Ηλικία: Για µικρά και µεγάλα παιδιά

ISBN 978-960-98963-8-2

Το νέο βιβλίο
του θαυματοποιού
συγγραφέα
Ευγένιου
Τριβιζά

Ένα κουµπί και ένα κορίτσι.
Ένα µικρό άσπρο κουµπί ξεπαγιασµένο από το κρύο, περιφρονηµένο από τις κουµπότρυπες, κυνηγηµένο από κοφτερά
ψαλίδια και άγρια φερµουαρόφιδα προσπαθεί να βρει λίγη ζεστασιά στον άγνωστο και απειλητικό µεγάλο κόσµο.
Και ένα κορίτσι: ένα κορίτσι που ένα βιολετί κουµπί έχει πέσει από το παλτό του, έχει κατρακυλήσει και δεν ξέρει αν
έχει φτάσει στο Παρίσι, αν το έχει καταπιεί η Καλιµπουρµπούρ η άγρια κάµπια
ή αν το έχει αρπάξει ο Τριανταβόρ
το άγριο όρνεο.
Τι θα γίνει όταν συναντηθούν κάποια µοιραία στιγµή σε ένα πάρκο οι
δυο τους; Τι θα συµβεί όταν συναντηθούν το κουµπί και το κορίτσι;

Τελική υποψηφιότητα στην κατηγορία
"Παιδική Λογοτεχνία" στα Βραβεία Βιβλίου Public 2016

Βιβλία

Η Τραµπάλα, το παιδικό βιβλίο του Τίµο Πάρβελα, που
τιµήθηκε το 2006 µε το Εθνικό βιβλίο Φινλανδίας ως το
καλύτερο παιδικό βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις
Καρυδάκη και είναι µια τρυφερή και αισιόδοξη απόδοση
της ζωής, µέσα από µια σειρά από µεταφορές και λεκτικές εικονοποιήσεις που αγγίζουν µε αµεσότητα και συναίσθηµα την ψυχή των παιδιών αλλά και των µεγάλων
αναγνωστών.

ISBN 978-960-98963-7-5

Ο Τίµο Πάρβελα µέσα από λέξεις - χάρτες δηµιουργεί
εικόνες στη φαντασία των παιδιών µιλά µε απλότητα και
σοφία για τον τρόπο που επιλέγουµε να βιώνουµε τις
εµπειρίες µας, τον τρόπο που κάθε εµπειρία καταγράφεται στο υποσυνείδητο και πως αυτό δηµιουργεί αξίες και
πεποιθήσεις καθώς µεγαλώνουµε, τον κύκλο των συναισθηµάτων, την παναθρώπινη ανάγκη για σύνδεση κι
επικοινωνία, το φόβο, το θυµό, την απόρριψη, καθώς και
τη χαρά, τον ενθουσιασµό και την ανακάλυψη.

Εθνικό βραβείο καλύτερου παιδικού βιβλίου
Φινλανδία 2006

Βιβλία

∆ίδυµα... από το Α ως το Ω!



  

 

Συγγραφέας: Χριστίνα Μπάγκλιβι Τινγκλόφ
Σχήµα: 14 x 21 εκ. • Eξώφυλλο: Mαλακό • Σελίδες: 288

12 πολύχρωµες εικόνες
12 διασκεδαστικά κείµενα

Ένας µοναδικός συνδυασµός από πρακτικές συµβουλές
και εµπεριστατωµένες πληροφορίες, δοσµένες µε χιούµορ
και κατανόηση.

ISBN 978-960-98963-1-3

• Τις τελευταίες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία
των συνηθέστερων επιπλοκών των πολύδυµων κυήσεων –
καθώς επίσης και διατροφικές συµβουλές ειδικά για τις δίδυµες κυήσεις
• Τα πιο µοντέρνα και απαραίτητα βοηθήµατα για να απλοποιήσετε την καθηµερινή σας ζωή
• Κόλπα επιβίωσης και τρόπους επίλυσης προβληµάτων για τον
κρίσιµο πρώτο µήνα
• Συµβουλές για τον θηλασµό ή το τάισµα µε µπιµπερό δύο βρεφών ταυτοχρόνως
• Τα υπέρ και τα κατά της ένταξης των διδύµων στην ίδια τάξη
του σχολείου
• Συµβουλές για την αποφυγή του ανταγωνισµού µεταξύ των διδύµων

Η Χριστίνα Μπάγκλιβι Τινγκλόφ, ειδικός στο θέµα των διδύµων, σας προσφέρει έναν πλήρη οδηγό που θα σας βοηθήσει να αντιµετωπίσετε όποια δυσκολία κι αν προκύψει – από την εγκυµοσύνη µέχρι τα σχολικά χρόνια. Η δεύτερη
αυτή έκδοση σας παρέχει αναγκαίες πληροφορίες, πρακτικές συµβουλές και στρατηγικές για τον χειρισµό των καθηµερινών δοκιµασιών κατά την ανατροφή των διδύµων.

Ο πιο ενηµερωµένος οδηγός για την ανατροφή διδύµων,
από την εγκυµοσύνη µέχρι τα σχολικά χρόνια.

Βιβλία-Παζλ

Βιβλία δραστηριοτήτων µε:

 72 επανατοποθετούµενα αυτοκόλλητα
 1 Παζλ

42

34
ISBN 960-631-142-2

ISBN 960-631-141-4

85

ISBN 960-631-158-9
Σχήµα: 23 x 22 εκ.
Eξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 16 • Ηλικία: 4+

10

Παζ λ

Παζ λ

Ζώα
του δάσους

Ηλικία: 1+

Ηλικία: 1+

Κωδικός: Ζ12

Ζώα φάρµας
5

Σχήµα: 18,3 x 14,3 εκ.
Είδος: καρτέλα

5
Κωδικός: V1

Κωδικός: Μ1

Ζώα της ζούγκλας

7

9

Kατοικίδια

6

8
Κωδικός: Μ5
Κωδικός: V4
Κωδικός: Μ13

Σχήµα: 18,3 x 14,3 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: M9

Παζ λ

30

Ηλικία: 1+

5

Παζ λ

Ζώα της ζούγκλας

9

Ηλικία: 3+

15

Match!
Κωδικός: N6

Κωδικός: Η21

25

Πριγκίπισσα
Κωδικός: S14

Teddy Bears

Θαλάσσια ζώα

Κωδικός: Y1

Κωδικός: Η23

Τρακτέρ
Κωδικός: Ζ1
Σχήµα: 18,3 x 14,3 εκ.
Είδος: καρτέλα

10
Σχήµα: 28,5 x 18,3 εκ.
Είδος: καρτέλα

Παζ
λ



Παζ λ

Ηλικία: 4+
5$ +6

Aλφάβητο

Ηλικία: 4+

Κωδικός: LS13
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

4   

   567789:

24

 

Ειδικά σχεδιασµένα puzzles για τη διεύρυνση
των γνώσεων, την ενδυνάµωση της µνήµης
και την ανάπτυξη της µεθοδικότητας.
Χώρα κατασκευής: Νορβηγία

Αντιστοιχία

πεζών-κεφαλαίων





Κωδικός: LS14
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα


24

Μαθαίνω
τα γράµµατα

Παζ λ

Μαθαίνω τους αριθµούς

Μαθαίνω τις πράξεις

Ηλικία: 4+

Παζ λ
Ηλικία: 4+

81

10

1-100
Κωδικός: ΑR10
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

100

81

Πρόσθεση
Κωδικός: ΑR8
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Αφαίρεση
Κωδικός: ΑR7 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

81

1-10
Κωδικός: ΑR3
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ. • Είδος: καρτέλα

∆ιαίρεση
Κωδικός: ΑR9
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Μαθαίνω τις πράξεις

Παζ λ

Μαθαίνω τις σηµαίες

Παζ λ

Ηλικία: 4+

Ηλικία: 4+
81

70

81

Παγκόσµιος χάρτης

107

Κωδικός: Κ1 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Πολλαπλασιασµός
Κωδικός: ΑR1
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Χάρτης Ελλάδας
Κωδικός: Κ54 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κλάσµατα
Κωδικός: ΑR5
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Τα παιδιά
στον
κόσµο

81

Κωδικός: ΝΜ8
Σχήµα:
36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

70

Πολλαπλασιασµός

Χάρτης Ευρώπης

Κωδικός: ΑR17 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: Κ2 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

15

Μαθαίνω τις σηµαίες

Παζ λ

Μαθαίνω τη φύση

Παζ λ

Ηλικία: 4+

Ηλικία: 4+
48
70

Xάρτης και
σηµαίες της
Ευρώπης

80

Κωδικός: ΚL1
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Σηµαίες 80 χωρών
Κωδικός: L2 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Οι εποχές του χρόνου

44

Κωδικός: SS3 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Φύση – Εξοχή
Κωδικός: NA1 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Φύση –
∆άσος

70

Hλιακό σύστηµα
Κωδικός: SS1
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: NA4
Σχήµα:
36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

48

Φύση – Θάλασσα
Κωδικός: ΝΑ2 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

48

Παζλ

Παζλ
σε κουτί

Παζ λ
Ηλικία: 4+
35

6+
5Ηλικία:
$ F6

35

Kυκλοφοριακή αγωγή

To σώµα µας

Κωδικός: ΟΒ2 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: ΟΒ1 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

85

∆εινόσαυροι

Κωδικός: MP30-001
Σχήµα: 26 χ 38 εκ.

Κωδικός: MP30-015
Σχήµα: 26 χ 38 εκ.

Κωδικός: MP30-019
Σχήµα: 26 χ 38 εκ.

Κωδικός: HL1 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

300

Κωδικός: MP30-021
Σχήµα: 26 χ 38 εκ.

Κωδικός: MP30-024
Σχήµα: 26 χ 38 εκ.


`XQ^_aQZb^

Αγγλικά
`XQ^_aQZb^

Κάρτες
λεξιλογίου


`XQ^_aQZb^
Έγχρωµες εικονογραφηµένες κάρτες, σχήµατος 8 x 12 εκ.

?       
?
 >@/)
   4*

 
   



Αγγλικά





`XQ^_aQZb^
`XQ^_aQZb^
`XQ^_aQZb^

Εξαιρετικό εκπαιδευτικό
υλικό που προτρέπει τα παιδιά να
 >@/)  4*     
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εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό
τους
και να διευρύνουν
φα >@/)
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ντασία και τις γνώσεις
τους.
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' !()PM@MJLT.BCAEL
Κωδικός:
Colors & shapes
+-(H

'15!()
PM@MJLT.BCAEL
κάρτες
+-(H 
' !()PM@MJLT.BCAEL
+-(H 

' !()3@ABCDEF
0G(H

' !()3@ABCDEF
0G(H 
Κωδικός:
Alphabet
' !()3@ABCDEF
26
κάρτες
0G(H


' !()IJCKLAMJFCFNMK
+
(HIJCKLAMJFCFNMK

' !()
+ (H 
Τransportation
'Κωδικός:
!()IJCKLAMJFCFNMK
κάρτες
+14(H


' !()3KNOC@L
Κωδικός:
Animals
0G(H

' 26
!()
3KNOC@L
κάρτες
0G(H 
' !()3KNOC@L
0G(H 

' !()QKFBEBMRLE
Κωδικός:
In the house
+6(H

'18
!()
QKFBEBMRLE
κάρτες
+6(H 
' !()QKFBEBMRLE
+6(H 

'Κωδικός:
!()P@MFBEL
Clothes


' +-(H
!()
P@MFBEL
15 κάρτες
+-(H 
' !()P@MFBEL
+-(H 

' !()SJRNFL
Κωδικός:
Fruits
+!()
(HSJRNFL

' 14
κάρτες
+ (H 
' !()SJRNFL
+ (H 

Αγγλικά

Learning English Puzzles

Learning English Puzzles

Αγγλικά

26

70

70

70

Learning English

Learning English

Learning English

Learning English

Κωδικός: EN1 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: EN2 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: EN6 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Κωδικός: LS13 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

26
70

Learning English

Learning English
Κωδικός: EN3
Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Learning English

Κωδικός: 57013 • Σχήµα: 135 x 6,5 x 1 εκ.
Περιεχόµενο: 26 κοµµάτια
Είδος: Ξύλινο puzzle

Κωδικός: LS14 • Σχήµα: 36,5 χ 28,5 εκ.
Είδος: καρτέλα

Παιχνίδια

Τangram
Παραδοσιακό κινέζικο παιχνίδι ιδανικό
για την ενίσχυση της δηµιουργικότητας
και των κατασκευαστικών δεξιοτήτων.
Σε κάθε συσκευασία συµπεριλαµβάνονται
τα 7 ξύλινα σχήµατα και ένας οδηγός για
κατασκευές.

Παιχνίδια

Ξύλινα παιχνίδια
Παιχνίδι µνήµης µε πειρατές
Ποιος µπορεί να ταιριάξει τα περισσότερα κοµµάτια;
Χρειάζεσαι γερή µνήµη γι’ αυτό το παιχνίδι...
Κωδικός: 56737
Ηλικία: 2+ • ∆ιαστάσεις κοµµατιών: 5 x 5 εκ.
Περιεχόµενο: 16 κοµµάτια • Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Κωδικός: GK 318
Ηλικία: 5+
∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 14 x 22 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Κουρδιστά
δεινοσαυράκια
12 κουρδιστά δεινοσαυράκια
σε 4 διαφορετικά χαρούµενα σχέδια!
Ηλικία: 3+
∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 5,5 x 6,5 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Πλαστικό

Παιχνίδι µνήµης µε Σήµατα Κυκλοφορίας
Το παιχνίδι µνήµης µε τα σήµατα κυκλοφορίας δεν
είναι µόνο για την αναγνώριση της σήµανσης, αλλά
εκπαιδεύει και τα παιδιά ώστε να είναι σε θέση να
εξηγήσουν τι αντιπροσωπεύει κάθε ένα από αυτά.

Μαθαίνω τους αριθµούς
Ξύλινο παζλ µε τους αριθµούς 1-10
Κωδικός: 57012

Κωδικός: 56838
Ηλικία: 3+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 5 x 5 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Ηλικία: 3+ • Κοµµάτια: 10
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Παιχνίδια

Domino µε ζώα

Παιχνίδια

Σε κάθε ντόµινο υπάρχουν δύο εικόνες µε
διαφορετικά εικονογραφηµένα ζωάκια. Μόνο
τα ντόµινο µε την ίδια εικόνα µπορούν να ενωθούν
µεταξύ τους...

Ξύλινες Κορνίζες για φωτογραφία
12 ξύλινες κορνίζες για φωτογραφία
σε 6 διαφορετικά χαρούµενα σχέδια!
Οι κορνίζες συναρµολογούνται και
χρωµατίζονται από τα παιδιά.

Κωδικός: HS218
Ηλικία: 2+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 22 x 12 x 5 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Κωδικός: SB301
Ηλικία: 4+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 11 χ 12 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Καστανιέτες σε 4 διαφορετικά σχέδια
Κωδικός: 61983
Ηλικία: 3+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 5 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Μέθοδος αποξήρανσης φύλλων & λουλουδιών
Ένα πρωτότυπο παιχνίδι για την αποξήρανση
των φύλλων και των λουλουδιών. Τοποθετείτε
το φύλλο πάνω στο ένθετο χαρτόνι, σκεπάζετε και
κλείνετε µε τις ξύλινες βίδες. Όταν έχει
αποξηρανθεί απλά το προσθέτετε στη συλλογή σας.
Κωδικός: 58648
Ηλικία: 3+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 16 x 12 x 5 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο & χαρτόνι

Ξύλινες Σβούρες σε 4 πολύχρωµα σχέδια

Σβούρες Πασχαλίτσες

Κωδικός: 62963

Κωδικός: 62950

Ηλικία: 4+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: ∆6 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Ηλικία: 4+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: ∆6 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Παιχνίδια

Παιχνίδια

Μαθαίνω την ώρα
∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας την ψηφιακή και
αναλογική ώρα! Πρώτα θα πρέπει να τοποθετήσετε
τους αριθµούς µε τη σειρά και στη συνέχεια µπορείτε
να ρυθµίσετε την ώρα σε αυτό το ρολόι των 24 ωρών
µε ακρίβεια λεπτού. Το ψηφιακό ρολόι βοηθάει στη
γνώση της έννοιας πριν και µετά µεσηµβρίας.
Κωδικός: 58650
Ηλικία: 5+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 30 x 21 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Θεάτρο επιτραπέζιο για µαριονέτες δαχτύλου
Το θέατρο αποτελεί µορφή έκφρασης.
Χρησιµοποιώντας µαριονέτες δαχτύλων ή ακόµα
και τους αγαπηµένους τους χαρακτήρες τα παιδιά
µπορούν «να ανεβάσουν» παραστάσεις
επιλέγοντας ανάλογα µε το «σενάριο» που
εµπνεύστηκαν ένα από τα 5 διαφορετικά σκηνικά!

Ξύλινο ρολόι

Κωδικός: 51786

Ξύλινο διδακτικό ρολόι που οδηγεί την προσοχή του
παιδιού στα βασικά του χρόνου – τις ώρες και τα λεπτά.
Πρωτότυπη πρόταση για αναµνηστικά δωράκια!

Ηλικία: 3+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 28 x 20 x 25 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Κωδικός: 58485
Ηλικία: 5+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: ∆10 εκ.
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Ξύλινο Puzzle-Ρολόϊ
Ξύλινο puzzle παιχνίδι για να µάθει το παιδί µε
ευχάριστο τρόπο την ώρα.
Κωδικός: 58895
Ηλικία: 4+ • ∆ιαστάσεις παιχνιδιού: ∆20 εκ. • Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Παιδικό
δωµάτιο

∆ιακοσµητικά µαξιλαράκια
Νέα σειρά Limited Edition – Hand made µαξιλάρια µε οργανικά υφάσµατα.

Ξύλινο Μόµπιλο
Πειρατές

Παιδικό
δωµάτιο

Ένα υπέροχο διακοσµητικό για κάθε παιδικό
δωµάτιο!

Μαξιλάρι abc
45 χ 45 εκ.
& 35 χ 35 εκ.

Ηλικία: Όλες
Ποιότητα υφάσµατος: 100% βαµβάκι
Προέλευση υφάσµατος: Η.Π.Α
Γέµισµα: Κοµφορέλ (ειδικά επεξεργασµένο υλικό µε υποαλλεργικές ιδιότητες. Είναι πολύ ανθεκτικό στη χρήση και στον χρόνο
διότι δεν “κάθεται” εύκολα και ταυτόχρονα παρέχει µεγάλη άνεση
καθώς είναι πολύ µαλακό).
Παραγωγή: Εκδόσεις Καρυδάκη

Μαξιλάρι πουλιά
45 χ 45 εκ.
& 35 χ 35 εκ.

Μαξιλάρι ψαράκια
45 χ 45 εκ.
& 35 χ 35 εκ.

Μαξιλάρι λουλούδια
45 χ 45 εκ.
& 35 χ 35 εκ.

Μαξιλάρι σαφάρι
45 χ 45 εκ.

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα
Οδηγίες πλυσίµατος: Πλένεται µαζί µε το γέµισµα µέχρι 40oC σε
πρόγραµµα πλύσης για τα ευαίσθητα.

Αναστηµόµετρο

Χαρακτηριστικά
• Ηλεκτροστατικό υλικό, που µπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε
επιφάνειες όπως ξύλο, µέταλλο, χαρτί, γυαλί, τοίχο, χωρίς χρήση
κόλλας, καρφιού κτλ. και χωρίς ν’ αφήνει κανένα σηµάδι.
• Οικολογικό προϊόν.
• Υπέροχο διακοσµητικό τοίχου για το δωµάτιο, ή την τάξη.
• Κενές θέσεις για να τοποθετηθούν αναµνηστικές φωτογραφίες.
• Στη συσκευασία συµπεριλαµβάνονται 2 φύλλα 40 x 80 εκ.,
τρεις µαρκαδόροι και ένα σφουγγαράκι.

ΠΡ ΕΥΜ
ΟΪ ΕΝ
ΟΝ Ο

Μαξιλάρι χελώνα Μαξιλάρι δεινόσαυροι Μαξιλάρι χταπόδι
35 χ 35 εκ.
45 χ 45 εκ.
45 χ 45 εκ.

ΑΒ

Σετ 3 µαξιλαράκια Σετ 3 µαξιλαράκια
µε λεβάντα set7
µε λεβάντα set8

ΒΡ

Σετ 3 µαξιλαράκια
µε λεβάντα set4

Ηλικία: 0+
∆ιαστάσεις συσκευασίας: 26 x 13 x 3 εκ.
∆ιαστάσεις παιχνιδιού: 25 x 45 εκ.
Περιεχόµενο: 10 κοµµάτια
Υλικό παιχνιδιού: Ξύλο

Χαρτικά

Σετ ζωγραφικής

Κωδικός: Kalimeno 21378
Σχήµα:15 x 20 εκ.
6 φύλλα πολλαπλής χρήσεως

Χαρακτηριστικά των σετ ζωγραφικής
• Ηλεκτροστατικό υλικό, που µπορεί να τοποθετηθεί πάνω
σε επιφάνειες όπως ξύλο, µέταλλο, χαρτί, γυαλί χωρίς
χρήση κόλλας, καρφιού κτλ. και χωρίς ν’ αφήνει κανένα
σηµάδι.
• Οικολογικό και οικονοµικό προϊόν πολλαπλής χρήσης.
• Αποτελεί εργαλείο για την καλλιέργεια της φαντασίας και
της δηµιουργικότητας των παιδιών.
• Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα.

Χαρτικά

Travel set
Magic Pads
Το µαγικό οικολογικό πανάκι που έγινε
ο καλύτερος φίλος των παιδιών...
Ζωγραφίζεις, το κολλάς σε κάθε
επιφάνεια, το πλένεις (χωρίς
απορρυπαντικά) και το χρησιµοποιείς
ξανά.

Κωδικός: Princess

Κωδικός:

Πάνινες τσάντες

Big Hero 6

Κωδικός: Winx

Πάνινη βαµβακερή τσάντα
µε σχέδιο για ζωγραφική!

Κωδικός:

58609

Σχήµα: 40 x 32 x 12 εκ.

Κωδικός: Looney Tunes

Κωδικός

: 58608

Κωδικός

: Disney

Κωδικός: Justice League

Αυτοκόλλητα

Χαρτικά

Αυτοκόλλητα

Χαρτικά

Αυτοκόλλητα Φύλλα Α4
σε 10 διαφορετικά σχέδια
Ηλικία: 4+
∆ιαστάσεις φύλλου: 21 x 29,5 εκ.
Υλικό προϊόντος: Χαρτί

Κωδικός: Α4S-053-1

Κωδικός: Α4S-085

Κωδικός: Α4S-257

Κωδικός: Α4S-042-1

Κωδικός: Α4S-0588

Κωδικός: Α4S-123-1

Κωδικός: Α4S-409

Κωδικός: Α4S-086

Κωδικός: Α4S-055-1

Κωδικός: Α4S-351

Μολύβια
Οικολογικά µολύβια σε συσκευασία των
36 τεµαχίων µε ανατοµικό καουτσούκ σε
5 διαφορετικά χρώµατα για άνετο γράψιµο.

Προσκλήσεις
party

Πακέτο 20 προσκλήσεων
ανά θέµα, σχεδιασµένες
να διπλώνουν σε αυτοσχέδιο φάκελο.

Χαρτικά
Κωδικός: P0700

Χαρτικά

Κωδικός: P0200

Κωδικός: P0500
Κωδικός: P0800

Κωδικός: P0400

Κωδικός: P0100

Κωδικός:
CLU55042

Κωδικός: P0300

Κωδικός: P0600

Στείλτε τις ευχές σας µέσα σε
χαρούµενες ευχητήριες κάρτες.

Πακέτο 30 διαφορετικών
καρτ ποστάλ µε χρώµα
Ελλάδας

GRsflr009

FLR006ςς

GRnafplio083

FLR005

GRsantorini057

FLR004

GRnafplio020

Σελιδοδείκτες
FLR003

GRmykonos011

FLR002

Κωδικός: 42017

Κωδικός:
113057

• Σχήµα κάρτας: 17 x 11,5 εκ.
• Κωδικός: pack30GR

GRkos024

FLR001

Σουβενίρ
Greece

GRepidavros015

• Σχήµα: 15 x 15 εκ.
• Συσκευασία: Σε πλαστική διάφανη
σακούλα µε λευκό φάκελο

GRsamos084

Απόλυτα ασφαλές
ψαλίδι για τις
δραστηριότητες των
παιδιά µικρής ηλικίας.
Κόβει ΜΟΝΟ χαρτί,
δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για
κοπή άλλων υλικών.

Καρτ ποστάλ

GRnaxos004

Το πρώτο µου
ψαλίδι

Ευχετήριες κάρτες

GRnafplio030

Χαρτικά

Σουβενίρ
Greece

Mousepad

Σουβέρ

Χαρίστε σουβέρ µε
όµορφα ελληνικά τοπία!!!

∆ώστε χρώµα στο γραφείο
σας µε πανέµορφα mousepad
που σας ταξιδεύουν!!!

• Σχήµα: 9 x 9 εκ. • Επεξεργασία σε υλικό
PVC • Συσκευασία: Πακέτο των 10
σουβέρ σε διαφορετικά θέµατα

Σχήµα: 16,5 x 22 εκ.

Κωδικός: GRsantorini144

Κωδικός: GRsamos188

Κωδικός: Flowers

Κωδικός: GRsamos204

Σουβενίρ
Greece

Κωδικός: GRkos031

Κωδικός: GRsamos215

Κωδικός: GRkos021

Κωδικός: GRkos030

Κωδικός: Greece

Σουβενίρ
Greece

Σουβέρ

Σουβενίρ
Greece

Σετ γραφείου

∆ώστε χρώµα στο γραφείο σας
µε εικόνες από τη φύση!
• Περιεχόµενο: 1 mousepad &
1 σουβέρ του ίδιου σχεδίου
• ∆ιαστάσεις mousepad:
16,5 x 22 εκ
• ∆ιαστάσεις σουβέρ: 9 x 9 εκ.
• Υλικό : PVC

set030

set204



Κωδικός: Impressions

Τετράδια
• Σχήµα: 21 x 29,5 εκ.
• 80 σελίδες • 2 θεµάτων
• περφορέ µε τρύπες

set188
W4LCKFMJNKN+5G

GRsantorini106

W4YBNML51+

GRchios031

GRsamos105 GRmykonos021 GRsantorini039

W4KCZA@NM5 7

GRnafplio047

set021

set215

GRpelio075

GRsantorini014 GRepidavros026

set144

Στροφυλίου 55, 145 64, Κηφισιά

www.karydaki-publishing.gr
T: 210 27 17 140 F: 210 80 76 061
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τ: 210 2717140
www.karydaki-publishing.gr
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