
V DALŠÍCH ČÍSLECH:V DALŠÍCH ČÍSLECH:

Číslo 2 
knížečkaknížečka + audioaudio 
figurka koníkafigurka koníka 
Augustýna Augustýna + druhý  druhý 
díl reproduktoru  díl reproduktoru  
a paměťová karta  paměťová karta 

Číslo 3  
knížečka knížečka + audio  audio 
figurka ovečky figurka ovečky 
KudrnkyKudrnky  
a figurka býka figurka býka

POJĎTE SE SEZNÁMIT SE ZVÍŘÁTKY Z NAŠÍ FARMY  
A POSLECHNĚTE SI POUČNÉ A POUTAVÉ AUDIO PŘÍBĚHY!

AUDIO PŘÍBĚHY  AUDIO PŘÍBĚHY  
Z NAŠÍ FARMYZ NAŠÍ FARMY

Matouš s Martou žijí na farmě, kde panuje pěkně čilý život. Mají tam totiž spoustu zvířátek, o která musí 
pečovat: krávy, koně, prasata, ovce, slepice… Součástí kolekce jsou krásně ilustrované knížečky 

a unikátní audio figurky zvířátek. Postavte figurky na reproduktor 
a poslechněte si poutavé vyprávění o každém ze zvířátek 

i veselé příběhy, které na farmě prožívají. Dozvíte se 
mnoho zajímavostí z každodenního života zvířátek a lidí na farmě!

Jestli si chcete poslechnout vyprávění kravičky EMILKY, navštivte 
naše stránky www.deagostini.cz. Užijte si skvělou zábavu!

Když při otáčení  
stránek knihy  

spatříte tento symbol,  
stačí audio figurku umístit  
na louku... a poslouchat  

vyprávění!

Každý audio příběh obsahuje  
více než jeden audio oddíl.  

Pro přecházení z jednoho audio 
oddílu do druhého stačí 
přesunout toto tlačítko  
na pozici 1, 2 nebo 3!

U
pozornění! Kopírování a využívání celku nebo jakékoli části kolekce bez souhlasu vydavatele je zakázáno. 

Všechna práva vyhrazena. Vydavatel si vyhrazuje právo na zm
ěny cen, obsahu, pořadí a počtu prvků kolekce.  

Výrobek není určen pro děti m
ladší 3 let. Plánovaný rozsah kolekce je 80 čísel. 

Pro nabití 
reproduktoru  
stačí připojit 
dodaný kabel, 
který zapojíte  
do zásuvky 
s běžným  
USB vstupem.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ ČÍSLO TÉTO UNIKÁTNÍ KOLEKCE!   NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ ČÍSLO TÉTO UNIKÁTNÍ KOLEKCE!   
KAŽDÉ VYDÁNÍ OBSAHUJE KAŽDÉ VYDÁNÍ OBSAHUJE POUTAVOU KNÍŽEČKU POUTAVOU KNÍŽEČKU S POVÍDÁNÍM  S POVÍDÁNÍM O ZVÍŘÁTKÁCH  O ZVÍŘÁTKÁCH  

A ŽIVOTĚ NA FARMĚ A A ŽIVOTĚ NA FARMĚ A MLUVÍCÍ FIGURKY MLUVÍCÍ FIGURKY ZVÍŘECÍCH OBYVATEL FARMY!  ZVÍŘECÍCH OBYVATEL FARMY!

S každou další knížečkou se dozvíte nové zajímavosti  
o životě na farmě a jejím okolí a příběhy vám budou vyprávět samotná zvířátka!

SVĚT VESELÉ FARMY MARTY A MATOUŠE VÁS VÍTÁ!

Podrobnosti se dozvíte  
na internetových stránkách:

www.deagostini.cz



OVEČKA KUDRNKAOVEČKA KUDRNKA 
S kamarádkami si moc 

rády povídáme, takže si to 
na pastvě spolu vždycky 

parádně užijeme!

PRASÁTKO CHROCHTIČKAPRASÁTKO CHROCHTIČKA
Páni, být mámou je někdy 
docela vysilující! Ta moje 

selátka jsou jako živé 
stříbro! 

KRAVIČKA EMILKAKRAVIČKA EMILKA  
Nechci se nijak chlubit,  

ale dávám nejlepší mléko 
z celé farmy. Moje telátko  

ho jednoduše miluje!

Každý audio příběh obsahuje  
více než jeden audio oddíl.  

Pro přecházení z jednoho audio oddílu  
do druhého stačí přesunout toto tlačítko 

na pozici 1, 2 nebo 3!
 

S každým číslem se bude vaše farma rozšiřovat, protože na ní budou neustále přibývat nejen  
nová mluvící zvířátka, ale i jejich kamarádi – další kravičky, slepice, býk, tele nebo třeba králíčci. 

Vstupte do kouzelného světa domácích zvířátek a poslechněte si, co vám naši hrdinové chtějí povědět!

CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE MOHLI CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE MOHLI 
POSLOUCHAT PŘÍBĚHY:POSLOUCHAT PŘÍBĚHY:
1.  Zasuňte paměťovou kartu, kterou jste obdrželi v čísle 2 

do příslušného otvoru na druhé části reproduktoru (louka).
2.  Nabijte reproduktor pomocí dodaného kabelu USB.
3. Propojte obě části reproduktoru.
4.  Postavte audio figurku daného zvířátka na louku a zábava 

může začít!

KŮŇ AUGUSTÝNKŮŇ AUGUSTÝN
Jsem silný a odvážný… 
a jsem skvělý kamarád! 

Matouš se beze mě prostě 
neobejde!

Hrajte si s mluvícími zvířátky, o která  
se starají farmáři Matouš a Marta.

V KAŽDÉM  

ČÍSLE JEDNA 
UNIKÁTNÍ

AUDIO  AUDIO  
FIGURKA!FIGURKA!


