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Kolory / Hervé Tullet. – Warszawa : Babaryba, 2014. 

Odkryj magię KOLORÓW! Maluj bez użycia farb dzięki sile 

wyobraźni! Z tą książką dzieci nauczą się, jakie barwy z 

połączenia podstawowych kolorów, a przy tym będą się dużo 

śmiać i świetnie bawić. 

Kochany przez dzieci oraz rodziców na całym świecie 

francuski autor oraz ilustrator zaczarowanych książek dla 

dzieci – Hervé Tullet – tym razem zaprasza swoich 

czytelników do zabawy i nauki w magicznym świecie 

KOLORÓW. Baw się kolorami, mieszaj barwy, rób odcienie, a 

to wszystko bez pędzli, farb i brudzenia się. Użyj swojej 

wyobraźni! 
Sygnatura: 32187 



Turlututu abrakadabra! / Hervé Tullet. – Warszawa : Wydawnictwo Babaryba, 2017. 

Masz ochotę na trochę czarów? W takim razie wskakuj do 

świata Turlututu, w którym czary, magia i świetna zabawa 

dzieją się na każdej stronie! 

TURLUTUTU. ABRAKADARBA! to kolejna porcja 

wspaniałych czarów, żartów i magicznych sztuczek, które 

zaprezentuje przed Wami Turlututu. A Wy mu w tym 

pomożecie :-) 

Sygnatura: 32198 



Och! : książka pełna dźwięków / Hervé Tullet ; [translation Marta Tychmanowicz]. –

Warszawa : Babaryba, 2017. 

Oto magiczna, interaktywna książka dźwiękowa! Kontynuacja 

bestsellera "Naciśnij mnie", który sprzedał się w ponad 2 mln 

egzemplarzy na całym świecie. 

"Och!" nie potrzebuje baterii ani zasilania – wystarczy 

dziecięca wyobraźnia! 

Sygnatura: 32190 



Naciśnij mnie / Hervé Tullet ; [Polish translation Marta Tychmanowicz]. – Warszawa : 

Babaryba, 2019. 

"Naciśnij mnie" szybko stała się międzynarodowym hitem. 

Interaktywna, kreatywna, edukacyjna – zachęca dzieci oraz 

dorosłych do wspólnej zabawy i nauki. 

To książka, którą trzeba przekręcać, na którą trzeba dmuchać, 

której trzeba klaskać. Interaktywna, niezapomniana, zachęca 

dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy i nauki.  

Niezwykłe przygody kolorowych kropek rozbudzą wyobraźnię 

każdego czytelnika! 

Sygnatura: 32189 



Paluszkowa olimpiada / Hervé Tullet ; [przekład Dorota Malina]. – Kraków : Insignis 

Media, copyright 2017. 

Czas na paluszkową olimpiadę! 

Paluszkowe robaczki już nie mogą się doczekać! Chcesz wziąć w 
niej udział? Weź długopis, narysuj na opuszce palca oczy, buzię i 
już! Twój własny paluszkowy robaczek! 

Do biegu… gotowi… START! 

Twoja pociecha ma około dwóch lat? Najbliższy czas upłynie wam 
pod znakiem kształtowania się zdolności twórczych dziecka, a 
jego ukochanymi przyborami staną się własne paluszki. To także 
czas, kiedy wyobraźnia rozwija się w szalonym tempie! Na 
paluszkach wspólnie narysujcie buzie i weźcie udział w 
paluszkowej olimpiadzie! To doskonały pretekst do wspólnego 
tworzenia różnych historii, których nigdy nie zabraknie, bo 
przecież ich źródłem jesteście właśnie wy! 

Sygnatura: 32191 



Ruszaj w drogę! / Hervé Tullet ; [przekład Dorota Malina]. – Kraków : Insignis Media, 

copyright 2017. 

Zamknij oczy, połóż palec na magicznej linii i wybierz się w 

podróż do świata wyobraźni. Dokąd zaprowadzi cię twój 

palec? 

Wyobraźnia dwulatka i trzylatka rozwija się w niewiarygodnym 

tempie. Warto pamiętać, że możemy na nią oddziaływać za 

pomocą wszystkich zmysłów, również poprzez dotyk. Daj się 

ponieść fantazji, tworząc razem ze swoją pociechą scenariusze 

niezwykłych przygód! 

Sygnatura: 32195 



Książka z dziurą / Hervé Tullet ; [tłumaczenie Zuzanna Naczyńska ; redakcja Agnieszka 

Sprycha]. – Warszawa : Egmont Polska, 2013.  

Sygnatura: 32195 

Jest książka, a w niej dziura. Wielka dziura w samym środku 

książki. Dziura może się stać szkłem powiększającym, przez które 

obejrzysz owady, albo basenem, do którego wskoczysz. Torem 

wyścigowym albo tropikalną wyspą. Zbuduj własny 

trójwymiarowy wieżowiec, przymocuj słoniowi trąbę albo zagraj w 

koszykówkę zmiętą kartką papieru. Możesz też wymyślić własne 

gry i zabawa nie będzie miała końca. Tylko nie wpadnij do dziury! 

Pełna śmiesznych rysunków i jeszcze śmieszniejszych pomysłów 

„Książka z dziurą” bestsellerowego autora Hervé Tulleta oczaruje 

dzieci w każdym wieku. 



A gdzie tytuł? / Hervé Tullet ; [Polish translation Pauline Hamel]. – Warszawa : Babaryba, 

2013. 

Sygnatura: 32178 

Uwielbiany przez dzieci na całym świecie Herve Tullet, autor 

bestsellera ,,Naciśnij mnie" oraz książek o przygodach Turlututu, 

tym razem sam staje się bohaterem swojej opowieści... i jak zawsze 

wciąga do zabawy swoich dużych i małych czytelników! 

 

Bohaterowie książki Herve Tulleta są jakby trochę 

,,niedorysowani". Co więcej nie znają jeszcze bajki, w której mają 

wystąpić. Mimo to zapraszają dzieci do wspólnej lektury, a nawet 

zabierają je do pracowni samego Autora... który właśnie tworzy 

zabawną historyjkę obrazkową nazwaną przewrotnie ,,A gdzie 

tytuł?". 
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