
COLOREAZĂ, JOACĂ-TE, ÎNVAŢĂ!

Traducere de Magda Trandafir

Baby Looney Tunes, personificările 
micuţe ale îndrăgitelor personaje din 
desenele animate Warner Bros., au fost 
concepute special pentru copiii de până la 
cinci ani, din dorinţa de a-i familiariza cu 
lumea Looney Tunes.

Ceea ce a început cu un simplu set de 
cărţi pentru baie a devenit o adevărată 
colecţie de cărţi educative şi distractive,  
în care personajele au fost redesenate  
şi adaptate pentru a se potrivi gusturilor 
celor mici.

Aceste cărţi sunt pline de activităţi 
extrem de variate, atrăgătoare, care încu-
rajează atât jocul, cât şi învăţarea. Noţiunile 
de bază referitoare la recunoaşterea culo-
rilor se dezvoltă pe măsură ce copiii par-
curg paginile în care se regăsesc micuţii 
Baby Looney Tunes – adorabili, jucăuşi şi 
inteligenţi.

Sperăm că atât voi, cât şi copiii voştri 
veţi îndrăgi această serie de cărţi educati-
ve şi distractive.
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Iată cerul însorit, cu albastru văruit,
Și mașina ce lucește, de un roșu de poveste!

Hai cu noi, de ce mai stai?
Culori multe de-nvățat mai ai!



Ascultă numele culorilor, apoi colorează  
în nuanța potrivită fiecărui creion!
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