pro děti – stolní hry…

Putování do Betléma

s vystřihovánkou
betléma
Stolní hra, při které se hráči setkají s řadou úkolů. Z přiloženého
archu si navíc zhotovíte figurky ke hře a betlém!

Hrací plán formátu A3, příloha A4 l Cena 39 Kč l Obj. kód PX88

průvodce Adventem pro celou rodinu

Radostný Advent spolu s dětmi

písnička

Inspirace k činnosti
s dětmi v době ad
ventu.

Obj. kód PX50
Cena 45 Kč
l

vánoční
ozdoby
Vánoční
ozdoby

poslední kusy
skladem!

příloha
vánoční
ozdoby

Brožura A5, 16 stran + příloha Vánoční ozdoby.

Vánoční ozdoby stačí vyloup
nout z archu, vybarvit, slepit
a potom jimi vyzdobit stro
meček. Arch A4 s násekem.



Cena 12 Kč l Obj. kód PX100

Rolničky

Omalovánky s básničkou

Písnička na melodii známé
vá
noční písně „Rolničky“
s no
v ým textem, který
přináší křesťanské posel
ství. Přiložen je arch s vá
nočními ozdobami.

Zvířátka
slaví Vánoce
Básně Oldřišky Kou
delové s ilustracemi
Vlasty Švejdové. Sedm
barevných předloh a
černobílých obrázků
k vymalování.

Čtyři listy A4
s textem písně
+ PŘÍLOHA – ozdoby
(arch A4 s násekem –
ozdoby není potřeba
vystřihovat).

Formát A5, 16 stran. 

Cena 17 Kč



Kč

17,-



l

Malý vánoční kvíz se
soutěží o ceny (DT57)

Obj. kód PX34

vánoční prostírání

Kč

16,-

ke krabičce
zdarma nálepka
s vánočním přáním v různých jazycích!

Cena 11 Kč
l

Cena 18 Kč
Obj. kód PX99

dárková krabička

Text o narození Ježíše
z Lukášova evangelia
je doplněn modlitbou
díků za všechny dary,
které dostáváme od
Boha. Plakát formátu
A3 poslouží jako pros
tírání k štědrovečerní
večeři, vhodný je také
jako plakát na nástěnky
nebo do vývěsek.




l

Obj. kód K11

.

Univerzální krabička vhodná pro všechny slavnost
ní příležitosti. Na zadní straně je biblický verš, citát
a volné místo pro dopsání vlastního přání. 

Cena 16 Kč l Objednací kód D17

Rozměry složené krabičky 21×13×3 cm

NABÍDKU VŠECH produktů NAJDETE NA www.btm.cz Objednávat můžete také písemně:
BTM, Smetanova 9, 602 00 BRNO., mailem objednavky@btm.cz nebo telefonicky od 9 do 17 hod. na čísle 771 113 576.

