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ИСКyСТИTЕ ЧАРОЛИЈy

ОМИЉЕНИХ, БЕЗВРЕМЕНИХ  

БАЈКИ!

ДИЗНИЈЕВЕ ПРИЧЕ  
КОЈЕ МОЖЕТЕ ДА ЧИТАТЕ  

И СЛyШАТЕ!
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ОВО НИСу САМО БАЈКЕ…
Читајући бајке, родитељи имају прилику да 

комуницирају са децом, стимулишу њихов развој и на 

прави начин их припреме за велике животне авантуре.   

Новија научна истраживања потврдила су колико је важно да 

деци читамо бајке. Читање и слушање поспешује њихову машту 

и креативност и доприноси правилном развоју дечје личности, 

нарочито током првих година њиховог живота. 

ПРИЧАМ ТИ ПРИЧу…
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ОМИЉЕНЕ БАЈКЕ  
КОЈЕ МОЖЕТЕ ДА ЧИТАТЕ  

И СЛуШАТЕ

Краљ лавова

Књига о џунгли

У потрази за Немом

Аладин

Дамбо

Прича о играчкама

Снежана и седам патуљака

Пинокио

Мала сирена

Залеђено краљевство

101 далматинац

Лепотица и Звер

Петар Пан

Аутомобили

Пепељуга

Алиса у Земљи чуда

Маза и Луња

Златокоса

Робин Худ

Мућкалица

Бамби 

Удружење монструма

Бројне пустоловине  
Винија Пуа

Невиђени

Успавана лепотица

Мачке из високог 
друштва

Покахонтас

Мач у камену

Лило и Стич

Звонар  
Богородичине цркве

У мојој глави

Тарзан

Коко

Спасиоци

Мулан

ŕřŚśŐŒ őŝŠŐŒ

КЊИГЕ
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ОМИЉЕНИ 
ЛИКОВИ СЛуШАЈТЕ,  

МАШТАЈТЕ И уЖИВАЈТЕ
Поставите фигурицу омиљеног јунака на  

Чаробни звучник који ћете добити уз други број  

издања и чаролија ће започети.

ŗŝōŇ

Řōŏśŏō
Био је то дан за 

славље! Животиње 

из саване окупиле 

су се у подножју 

Поносне стене 

како би прославиле 

рођење лавића 

Симбе.

ōŘōőŕŚ
У непрегледној 

пустињи, недалеко 

од града Аграбе, 

два човека пришла 

су пећини у облику 

тигрове главе.

����

őōŘřōşŕŚōţ
Круела де Вил сковала 

је ужасан план… 

Украшће Понгове и 

Пердитине предивне 

штенце. 

řōŘō�ŞŕŝŒŚō
Свет људи очаравао је 

принцезу Аријелу, кћерку 

краља Тритона. Када 

буде угледала принца 

Ерика, заљубиће се на 

први поглед. 

ŔōŘŒŀŒŚś�

ŗŝōŇŒŏŞşŏś
Одважна принцеза Ана 

мора да помогне својој 

сестри, краљици Елси. 

Краљевство Арендел 

оковано је снегом и 

ледом и оне морају да 

уклоне зимску чаролију. 

ŗňŕŐō�ś�

ŌŠŚŐŘŕ
Ко је то плакао усред 

џунгле? Пантер 

Багира полако се 

приближавао...  

и гле чуда!

ŞŚŒœōŚō

ŕ�ŞŒőōř

ŜōşŠŇōŗō
У величанственом 

замку окруженом  

шумом живела је 

принцеза Снежана.

Š�ŜśşŝōŔŕ�

Ŕō�ŚŒřśř
У великом плавом 

океану, две рибе кловн 

пронашле су удобну 

јазбину где ће  

положити јаја.
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ЧАРОБНИ ЗВyЧНИК  
СА МЕМОРИЈСКОМ  

КАРТИЦОМ

yЗ  
ДРyГИ БРОЈ 
ДОБИЋЕТЕ:

Картицу убаците у звучник тако 

да конектори буду окренути 

нагоре. Упутства за активацију 

Чаробног звучника укључена  

су у паковању.

Сваки број укључује интерактивну 

фигурицу једног од главних 

ликова приче. Поставите 

фигурицу на Чаробни звучник  

и бајка ће започети!

ŕŚşŒŝōŗşŕŏŚō

šŕŐŠŝŕţō

Послушајте прву звучну причу „Краљ лавова“ на  
нашем YouTube каналу DeAgostiniSerbia. 

ЧИТАЈТЕ, СЛуШАЈТЕ И ИГРАЈТЕ СЕ!
Прелиставајте предивно илустровану књигу и слушајте причу преко  

Чаробног звучника. Ово искуство укључује више чула и поспешује дечју 

машту, креативност и развој говорних способности. На овај  

начин ће развијати и вештине учења.

Упозорење: Прочитајте и сачувајте и за будућу употребу. Овај производ није погодан за децу млађу 

од 3 године јер садржи ситне делове које дете може удахнути или прогутати, уз ризик да се задави 

или угуши. Издавач: De Agostini Publishing S.p.A., Via G. Da Verrazano 15, 28100 Novara, Italy
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Невероватне Дизнијеве бајке  

које можете да читате  

и слушате

Š�ŚōŝŒőŚŕřŠ�ŚōŝŒőŚŕř
ņŒŏŕřō�ŎŝśņŒŏŕřō�

И МНОГЕ ДРуГЕ...

Збирка се састоји од 99 бројева. Прва 4 броја биће објављена двонедељно, док ће остали бројеви (5-99) бити објављивани недељно. Издавач задржава право да 

промени укупан број издања из техничких разлога. Издавач задржава право да измени редослед бројева и/или придружене предмете, или да поједине предмете из 

техничких разлога замени другима сличне вредности. Пре евентуалних измена бићете благовремено обавештени кроз саму збирку или посредством других средстава 

комуникације. Боје и облици предмета могу се разликовати од оних на сликама. Часопис или предмети прикључени уз збирку не могу се продавати одвојено. Посебна 

цена првог броја: 99 ДИН. Стандардна цена другог и свих следећих бројева: 999 ДИН. Издавач: De Agostini Publishing S.p.A., Via G. Da Verrazano 15, 28100 Novara, Italy.

Консултантске услуге и надзор српског издања: BEST FLOWPACKS INTERNATIONAL LTD © 2022 Disney; © 2022 De Agostini Publishing S.p.A


