Spoštovani!
Letos je prvič v Sloveniji izšla izvirna in izobraževalna igra s kartami primerna za otroke – ČRNI ZOBEK. Na
voljo samo pri naši založbi! Igra na zabaven in poučen način spodbuja osveščenost pri otrocih o negi zob, skrbi
za čiščenje zob in obisku zobozdravnika.
Komu je namenjena?
Je prava izbira za nagrado za najuspešnejše učence v osnovni šoli tekom izvajanja projekta o osveščenosti in
negi zob – projekt zobne preventive v osnovnih šolah.

V tej ekskluzivni ponudbi vam nudimo kar 25% popust!
Poučna igra ČRNI ZOBEK že od 2,15 EUR dalje – samo do 13. septembra 2019.
Zato pohitite in oddajte naročilo še danes! Izpolnite naročilnico.

Mnenja uporabnikov, ki so karte naročili v predprodaji:
»Zelo smo veseli, da se je našel nekdo, ki je naredil produkt, ki ga z veseljem podarimo našim najmlajšim
pacientom. Igra s kartami je zabavna, ilustracije čudovite, vse dodatne kartice s pravili za zdrave zobe in zanimivimi
informacijami pa premišljeno pripravljene. Glede na kvaliteto izdelka se nam tudi cena zdi zelo ugodna.
Priporočamo!«
Maja Jan Čufer, dr. dent. med.
specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva
vodja zobozdravstva in zobne preventive Jesenice
»Igralne karte "Črni Peter" s tematiko zobki, so odlične. Otroci so navdušeni. So zelo zabavne in hkrati poučne na
preprost in za otroke zanimiv način. Skratka super izdelek, kvalitetne!«
Tjaša Boškovič, zobna preventiva Bled

Poučne didaktične igre, ki so hkrati tudi praktična in poučna darila, pri otrocih pozitivno vplivajo na
zmanjšanje strahu pred obiskom zobozdravnika in povečujejo skrb za zdrave zobe. Igra Črni zobek je razvita
v slovenski založbi, specializirani za družabne didaktične igre - Value Add Games, ravno za ta namen. Pri delu
sodelujemo z mednarodno priznanimi vrhunskimi strokovnjaki za razvoj didaktičnih družabnih iger iz univerze
Kazimierz Wielki iz Poljske.
Razvita je v duhu grajenja zaupanja v zobozdravnika in poudarkom na negi zob. Vsebuje:
• 25 igralnih kart
• 10 pravil za zdrave zobe
• 12 kart “Ali ste vedeli” o zobeh
• 4 karte za nasvete staršem
• 2 karti za naročanje pri zobozdravniku
V tej ponudbi lahko poučno igro ČRNI ZOBEK naročite s kar 25% popustom, že od 2,15 EUR dalje – samo
do 13. septembra 2019!
Naročila sprejemamo na e-mail sales@valueaddgames.eu oz. po telefonu 041 414 408.
Podrobnejši opis poučne igre ČRNI ZOBEK s cenikom in naročilnico je TUKAJ.
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