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BAW SIĘ Z NAMI FIGURAMI.
Część 1, 2

01

15 99

Martyna Bubicz
240×210 mm, 66 stron, oprawa zeszytowa

Książeczki z serii „Baw się z nami figurami” zawierają wiele różnorodnych zadań dostosowanych
do wieku dziecka. Wykonując kolejne zadania dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać podstawowe figury
geometryczne oraz dostrzegać je w otaczającej rzeczywistości. Ponadto poprzez wykonywanie takich
czynności jak: kolorowanie, rysowanie po śladzie, wycinanie, wklejanie elementów
kształtują sprawność manualną rąk.
TY
Oto my - wesołe KWADRA

Wesołe cymbałki
Dokończ rysowanie cymbałek. Pokoloruj je wskazanymi kolorami.

Obrysuj palcem kontury kwadratów.
Podkreśl ﬁgury tej samej wielkości.

55

34

9 788366 164161

9 788366 164178

Baw się z nami figurami 3-5 lat

Baw się z nami figurami 5-6 lat

MAM KILKA LAT I CHĘTNIE ODKRYWAM ŚWIAT.
Część 1, 2

15 99

Martyna Bubicz, Agnieszka Sitarz
205×280 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa
Zawiera zestawy ćwiczeń podzielonych na działy, których tematyka wynika z założeń podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Znajdują się tutaj kolorowanki, zagadki, labirynty, zadania
wymagające logicznego myślenia, a także ćwiczenia grafomotoryczne

9 788365 313317

Mam kilka lat i chętnie odkrywam świat cz.1
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9 788365 313324

Mam kilka lat i chętnie odkrywam świat cz.2

01

Rysuję szlaczki. Część 1, 2
Bartłomiej Filous
235 x 165 mm, 48 stron, oprawa zeszytowa
Zbiory ćwiczeń grafomotorycznych. Każda strona zawiera inny wzór, który
należy dokończyć, a następnie powtórzyć w coraz mniejszej liniaturze.

9 788365 313690

Rysuję szlaczki cz.1

6 99

6 99

Poznaję świat.
Wesołe zadania dla maluchów. Wesołe zadania dla starszaków.
Maria Kurasz
165 x 235 mm, 64 strony, oprawa zeszytowa
Książeczki zawierają zróżnicowane zadania, które umożliwiają dzieciom doskonalenie wytrwałości w dążeniu
do osiągnięcia celu, rozwija wyobraźnię twórczą oraz wrażliwość estetyczną, a przede wszystkim stwarza
okazję do zaspokajania dziecięcej ciekawości świata.

9 788365 313676
Poznaję Świat - maluchy

9 788365 313683
Poznaję świat - starszaki

-4-

9 788365 313706

Rysuję szlaczki cz.2

01

Uczę się rysować.
Część 1, 2
Mateusz Rusin
205×280 mm, 64 strony, oprawa zeszytowa
W książeczce „Uczę się rysować” zaprezentowane są kolejne etapy powstawania rysunków,
co z pewnością zainteresuje dziecko i zachęci je do podejmowania prób samodzielnego rysowania.
Książeczka zawiera proste i jasne wskazówki oraz wzory wyjaśniające, jak krok po kroku można
narysować rozmaite zwierzęta, pojazdy, rośliny, przedmioty bądź postacie.

12 99
9 788365 313133

Uczę się rysować cz.1

16 99

9 788365 313140

Uczę się rysować cz.2

Wkrótce będę uczniem
Zestaw ćwiczeń sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności dzieci 5- i 6-letnich
Maria Kurasz
205 x 280 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa
Książeczka zawiera on 24 zestawy zadań integrujących różne obszary edukacyjne, które umożliwią sprawdzenie
kompetencji dziecka przed rozpoczęciem nauki w klasie I oraz rozpoznanie jego ewentualnych
problemów edukacyjnych bądź rozwojowych. Zadania zgrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania
trudności oraz z treściami programowymi edukacji przedszkolnej.

9 788365 313171

-5-

02
15 99

Szlaczki bez końca. Obrazki bez końca.
Kaligrafia bez końca.
Ćwiczenia grafomotoryczne wielokrotnego użytku
235 x 165 mm, 48 stron, oprawa zeszytowa
Seria zawierających ćwiczenia usprawniające i doskonalące grafomotorykę ręki dziecka,
a szczególnie dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Zasadniczym celem opracowanych ćwiczeń jest przygotowanie dziecka do nauki pisania
i rozwijania umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziem piszącym.

9 788366 164024

Kaligrafia bez końca

9 788366 164031

9 788366 164000

Obrazki bez końca część 1

Szlaczki bez końca część 1
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9 788366 164017

Szlaczki bez końca część 2

02

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE.
Szlaczki 1, 2. Obrazki 1, 2.
Kaligrafia
Elżbieta Sekuła
240×210 mm, 72 strony, oprawa zeszytowa
Jest to jedna z serii książeczek zawierających różne ćwiczenia,
które usprawniają i doskonalą precyzję ruchów ręki małego
dziecka oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Książeczki te zostały opracowane z myślą o dzieciach
4-5 letnich, które uczą się kreślenia prostych linii
i kształtów w powiększonym formacie, a także o uczniach,
którzy wykazują trudności z kształtnym pisaniem.

15 99

9 788365 313348

9 788365 313355

9 788365 313263

9 788365 313249

9 788365 313256

Ćwiczenia grafomotoryczne. Obrazki cz.1

Ćwiczenia grafomotoryczne. Obrazki cz.2

Ćwiczenia grafomotoryczne. Kaligrafia

Ćwiczenia grafomotoryczne. Szlaczki cz.1

Ćwiczenia grafomotoryczne. Szlaczki cz.2

-7-

02

WESOŁE CYFERKI.
Ćwiczenia kształtujące umiejętności czytania i pisania
Maria Kurasz
165×235 mm, 48 stron, oprawa zeszytowa

9 788363 735197

„Wesołe cyferki” to książeczka zawierająca ćwiczenia kształtujące umiejętność liczenia,
przeliczania i pisania poznawanych cyfr. Przeznaczona jest dla pięciolatków i sześciolatków
oraz dla uczniów klasy pierwszej jako materiał uzupełniający.

6 99

WESOŁE LITERKI.
Ćwiczenia kształtujące umiejętności czytania i pisania
9 788363 735098

Maria Kurasz
165×235 mm, 48 stron, oprawa zeszytowa

Książeczka zawiera cykl ćwiczeń przygotowujących dziecko do nauki czytania i pisania oraz służących
doskonaleniu tych umiejętności w toku ich nabywania.

14 99

ŚWIAT KROPECZEK I KRESECZEK.
Ćwiczenia grafomotoryczne
9 788365 313003

Bartłomiej Filous

14 99

165×235 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa

Książeczka zawiera zestawy ćwiczeń grafomotorycznych oraz obrazki do rysowania po śladzie
i do kolorowania w obrębie wyznaczonego obszaru. Celem ćwiczeń jest przygotowanie dzieci do nauki
pisania poprzez doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

-8-

02

Pisz razem z nami

Ćwiczenia redakcyjne dla uczniów klasy 1, 2, 3
Maria Jarząbek
205×280 mm, 64 stron, oprawa zeszytowa
Cykl książeczek pt. „Pisz razem z nami” przeznaczony jest dla uczniów klas 1–3 do indywidualnej pracy
twórczej w szkole i w domu. Dorotka, Tomek i Sowa Mądra Głowa zachęcają dzieci do aktywnego
doskonalenia umiejętności językowych oraz do opanowania sztuki pisemnego wypowiadania się
z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych sposobów komunikacji. Głównym celem tej publikacji
jest stopniowe wyposażanie uczniów w umiejętność redagowanie i pisania listu, kartki pocztowej,
zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia, opisu, opowiadania czy bajki. Gry planszowe, zabawy językowe,
wesołe, barwne ilustracje uatrakcyjniają i ubogacają merytoryczną zawartość niniejszych publikacji.

15 99

9 788365 313270

Ćwiczenia grafomotoryczne. Obrazki cz.1

9 788365 313287

Ćwiczenia grafomotoryczne. Obrazki cz.2

9 788365 313294

Ćwiczenia grafomotoryczne. Kaligrafia

WESOŁE RYMOWANKI O ZABAWKACH.
WESOŁE RYMOWANKI O ZWIERZĘTACH.
Słucham, rozumiem, rozwiazuję

15 99

Martyna Bubicz
240×210 mm, 72 strony, oprawa zeszytowa
Książki te zawierają: zbiór rymowanych wierszyków opisujących
przygody dziecięcych zabawek, zbiór rymowanych wierszyków
opisujących przygody zwierzaków, dostosowane do wieku zadania,
które sprawdzają umiejętność rozumienia słuchanego tekstu,
ćwiczenia usprawniające sprawność manualną ręki,
„zadania specjalne”, czyli łamigłówki,
kolorowanki, plątaninki.
Zawarte w książeczce rymowanki są świetną
okazją do ćwiczenia pamięci.

9 788366 164048

Wesołe rymowanki o zabawkach
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9 788366 164055
Wesołe rymowanki o zwierzętach

03

9 99

PIERWSZE ĆWICZENIA
Część 1, 2, 3, 4
Marta Buk-Cegiełka, Jadwiga Dejko
205×280 mm, 112 stron, oprawa zeszytowa
Publikacja pt. „Pierwsze ćwiczenia.” zawiera treści wychowania
i nauczania dotyczące kluczowych edukacji, takich jak: edukacja
polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza,
a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej. Treści te
stanowią rozwinięcie, przetworzenie, uzupełnienie
i rozszerzenie tygodniowych planów pracy, umieszczonych
w czterech poradnikach dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły
podstawowej, skorelowanych z Naszym elementarzem
i zgodnych z obowiązującą podstawą programową MEN
dla I etapu edukacyjnego.

9 788363 735227
Pierwsze ćwiczenia cz.1

9 788363 735234

Pierwsze ćwiczenia cz.2

9 788365 313188

Pierwsze ćwiczenia cz.3

9 788365 313195

Pierwsze ćwiczenia cz.4

WESOŁE LITERKI.
Ćwiczenia wspomagające naukę pisania
9 788365 313102

Marta Buk-Cegiełka, Jadwiga Dejko
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

Książka zawierają ćwiczenia zapewniające dziecku dodatkowy kontakt z poznawanymi głoskami i literami
oraz ćwiczenia kształtujące graficzną stronę pisma poprzez odwzorowywanie linii o określonym kształcie,
kolorowanie rysunków konturowych, pisanie po śladzie, pisanie liter w izolacji i w połączeniach, pisanie
wyrazów i krótkich zdań.

- 10 -

16 99

03

WESOŁE CYFERKI.
Ćwiczenia wspomagające naukę liczenia
9 788365 313119

Marta Buk-Cegiełka, Jadwiga Dejko
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

Publikacja ta łączy naukę pisania cyferek i wykonywania prostych działań na liczbach z ćwiczeniami
rysunkowymi i łamigłówkami, z kolorowaniem obrazków oraz z ćwiczeniami utrwalającymi
umiejętności praktyczne, takie jak: mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne czy zegarowe.

16 99

15 99

ZADANIA I ŁAMIGŁÓWKI
DLA LOGICZNIE MYŚLĄCEJ GŁÓWKI.
Część 1, 2, 3, 4
Jadwiga Dejko
165×235 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa
Seria ta zawiera różnego rodzaju zadania, zagadki, łamigłówki
i układanki. Przeznaczona dla dzieci, które lubią poszukiwać,
odkrywać i wykonywać różne obliczenia matematyczne.
Materiał zgromadzony w tych ćwiczeniach umożliwia
rozwijanie zdolności logicznego i krytycznego myślenia.

9 788365 313201

Zadania i łamigłówki cz.1

9 788365 313218

Zadania i łamigłówki cz.2
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9 788365 313225

Zadania i łamigłówki cz.3

9 788365 313232

Zadania i łamigłówki cz.4

03

Przygoda z czytaniem.
Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia czytanego tekstu
Martyna Bubicz, Agnieszka Sitarz
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

9 788365 313126

Dzieci korzystające z ćwiczeń mają okazję do systematycznej, samodzielnej pracy, dzięki której rozwijają
i doskonalą spostrzegawczość, myślenie przyczynowo-skutkowe, koncentrację uwagi, uczą się kojarzenia
faktów, wyszukiwania potrzebnych informacji, poprawnego formułowania pytań i udzielania odpowiedzi.

16 99

MOJA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
Czytam, rozumiem i wiem
9 788365 313089

16 99

Magdalena Połoncarz
202×286 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa,

Nauka czytania ze zrozumieniem na bazie baśni i legend regionalnych.
W książce pokazano charakterystyczne stroje i przedmioty z danego regionu.
Zawiera zarówno zestawy pytań zamkniętych, jak i otwartych.

16

99

Poznajemy naszą Ojczyznę
Książeczka edukacyjna do nauki czytania ze zrozumieniem
Bogusława Kuciel
202×286 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa

9 788363 735104

Jest to zbiór tekstów, z których każdy przybliża historyczne dzieje najważniejszych polskich miast, przedstawia obiekty
i miejsca warte obejrzenia. Po cichym przeczytaniu danego tekstu uczeń, za pomocą testu jednokrotnego wyboru,
może sprawdzić czy zrozumiał i zapamiętał to, o czym czytał.

- 12 -

03

Łamigłówkowy zawrót głowy.
Matematyka część 1, 2, 3
Jadwiga Dejko
210×210 mm, 48 stron, oprawa zeszytowa
Seria ta zawiera zbiór zadań o różnym stopniu trudności, które pozwalają dzieciom zmierzyć się
z ciekawymi matematycznymi problemami.
Rozwiązując zadania, dzieci ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację, rozwijają umiejętność logicznego
myślenia, dostrzegania prawidłowości i reguł, a także stają się samodzielne i kreatywne.
Łamigłówkowy charakter zadań pozwala dzieciom na utrwalanie nabytych umiejętności
oraz zapewnia dobrą zabawę edukacyjną.
Dodatkowo do każdej książeczki dołączony jest ołówek segmentowy z przekładanymi rysikami.

9 788365 313812
Łamigłówkowy zawrót głowy cz.1

9 788365 313829

Łamigłówkowy zawrót głowy cz.2

9 99

9 788365 313836

Łamigłówkowy zawrót głowy cz.3

15

Zbiór zadań
dla klasy 1, 2, 3

99

Agnieszka Michalska, Bogusława Kuciel
165×235 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa
Seria ta jest propozycją adresowaną do nauczycieli, rodziców i uczniów.
Zawiera szereg ćwiczeń i zadań przydatnych w nauczaniu matematyki, w doskonaleniu
matematycznych umiejętności oraz wyrównywaniu braków w tym obszarze edukacji szkolnej.

9 788365 313010

Zbiór zadań dla klasy 1
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9 788365 313027
Zbiór zadań dla klasy 2

9 788365 313034
Zbiór zadań dla klasy 3

03

Pirackie zmagania z ortografią
Bogusława Kuciel
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

9 788363 735203

Książka zawiera opisy przygód pirata Leona żeglującego na Oceanie Ortografii.
Podróżując razem z nim, wzbogacisz swoje wiadomości i umiejętności dotyczące
praktycznego stosowania poznanych reguł ortograficznych.

6 99

Pirackie zmagania z gramatyką
9 788363 735210

Bogusława Kuciel

6 99

205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

Pirat Leon zapoznaje uczniów z podstawowymi wiadomościami
z zakresu gramatyki, wzbogacając je ciekawostkami dotyczącymi
żeglarstwa oraz geografii.

12

99

Pirackie zmagania z gramatyką i ortografią.
Bogusława Kuciel
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa

9 788365 313096

Przygody pirata Leona na Oceanie Gramatyki i Oceanie Ortografii. Główny bohater zapoznaje czytających
z podstawowymi wiadomościami z zakresu gramatyki i ortografii. Po zapoznaniu się z nimi poszerzysz
swoją wiedzę i umiejętności praktyczne stosowania reguł ortograficznych i gramatycznych.
Całość wzbogacona jest ciekawostkami dotyczącymi żeglarstwa oraz geografii.

- 14 -

Testy 1, 2, 3
Przykłady testów sprawdzających dla klasy 1, 2, 3

16

Agnieszka Michalska

03

99

202×286 mm, 64 strony, oprawa zeszytowa,
Każdy zeszyt zawiera 10 testów z zadaniami ujętymi w bloki tematyczne, które odnoszą się do różnych
obszarów edukacji i zgrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz z wymaganiami
programowymi odpowiadającymi edukacji w poszczególnym klasom szkoły podstawowej.
Zadania wymagają od uczniów nie tylko rozumienia i przetwarzania przeczytanych informacji,
nie tylko rachowania i rozwiązywania prostych zadań arytmetycznych, ale także kojarzenia związków
przyczynowo – skutkowych, samodzielnego logicznego rozumowania oraz sprawnego
posługiwania się językiem ojczystym.

9 788363 735005

Testy 1

9 788365 313058
Testy 2

9 788365 313065

Testy 3

15 99

Mnożenie i dzielenie.
Ćwiczenia wspomagające pamięciowe liczenie do 30, 50, 100
Małgorzata Bąk, Jadwiga Dejko
165×235 mm, 64 strony, oprawa zeszytowa
Książeczki z serii „Mnożenie i dzielenie” zawierają typowe działania arytmetyczne, a także
ciekawe zadania praktyczne i problemowe formie tekstowej, wspierane rysunkami,
w postacie grafów, tabelek, schematów itp. Rozwiązywanie tego typu zadań przyczynia się
do rozwijania logicznego i analitycznego myślenia, umiejętności biegłego mnożenia
i dzielenia w zakresach: 30, 50 i 100 oraz stanowi klucz do szkolnych sukcesów dziecka.

9 788365 313447
Mnożenie i dzielenie do 100
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9 788365 313423
Mnożenie i dzielenie do 30

9 788365 313430
Mnożenie i dzielenie do 50

03

ortograficzne zadania
z wyrazami do zapamiętania
Pisownia wyrazów z CH i H, Ż i RZ, Ó i U
Maria Jarząbek
205×280 mm, 64 stron, oprawa zeszytowa
Autorka serii książek „Ortograficzne zadania z wyrazami do zapamiętania”
stara się skutecznie pomóc dzieciom w wytworzeniu nawyku ortograficznego
pisania. Sprzyjają temu ćwiczenia pisowni poznanych wyrazów z określoną
trudnością ortograficzną, a zwłaszcza pisanie wyrazów, których zapis nie jest
zgodny z wymową i nie wyjaśnia go żadna reguła.
Zaletą książeczek jest przejrzysty układ i staranna szata graficzna, a zagadki,
rebusy, krzyżówki, zabawy ze słowami, rymowanki, mini słowniczki
ortograficzne motywują dzieci do samodzielnego zgłębiania tajników
ortograficznych.

1299

9 788366 164123
Ortograficzne zadania CH-H

ZADANIA TEKSTOWE DLA UCZNIÓW
KLASY 1, 2, 3

15 99

Jadwiga Dejko i Małgorzata Bąk
165 x 235 mm, 80 stron, oprawa zeszytowa

Seria książeczek pt. „Zadania tekstowe” składa się z 3 części i przeznaczona jest dla uczniów
klas 1-3. Zawarte w książeczkach zadania utrwalają i poszerzają wiedzę matematyczną zdobytą
w szkole oraz uczą posługiwania się nią w praktycznym działaniu.
Zasadniczym celem publikacji jest wywołanie w uczniach pozytywnego nastawienia
do rozwiązywania zadań tekstowych poprzez zastosowanie różnych form aktywności.

9 788365 313744

Zadania tekstowe dla uczniów klasy 1

9 788365 313751

Zadania tekstowe dla uczniów klasy 2

9 788365 313768

Zadania tekstowe dla uczniów klasy 3
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9 788366 164116
Ortograficzne zadania Ó-U

9 788366 164109
Ortograficzne zadania RZ-Ż

03

Pisz poprawnie
Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów klasy 1, 2, 3
Maria Jarząbek
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa
Seria książeczek „Pisz poprawnie” zawiera uporządkowany zbiór ćwiczeń, które wzbogacają
proces nauczania ortografii i sprzyjają wytworzeniu u uczniów nawyku poprawnego pisania.
Proponowane ćwiczenia, takie jak: wierszyki, krzyżówki, rebusy, zagadki, labirynty, wykreślanki,
ilustrowane ortogramy, zdania i teksty z lukami, sprawiają, że nauka ortografii staje się formą
interesującej i efektywnej zabawy.

16 99

9 788365 313911

Pisz poprawnie klasa 1

9 788365 313928

Pisz poprawnie klasa 2

9 788365 313935
Pisz poprawnie klasa 3

16

Zielony Detektyw.
Ćwiczenia przyrodniczo-matematyczne dla klasy 1, 2, 3

99

Martyna Bubicz, Jadwiga Dejko
205×280 mm, 96 stron, oprawa zeszytowa
Seria książeczek „Zielony Detektyw” adresowana jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Wraz Zielonym Detektywem dzieci poznają świat przyrody w odsłonach czterech pór roku.
Zawarte w książeczkach różnego rodzaju ćwiczenia, eksperymenty, ciekawostki, zadania i łamigłówki
matematyczne oraz pomysły na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności prowadzą
do rozwijania podstaw wiedzy przyrodniczo-matematycznej.
Bogata szata graficzna, barwne i realistyczne ilustracje ubogacają
materiał zawarty w książeczkach i zachęcają do korzystania z nich.

9 788365 313461
Zielony Detektyw cz.1
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9 788365 313478
Zielony Detektyw cz.2

9 788365 313485
Zielony Detektyw cz.3

03

29 00

Plansza demonstracyjna - LAS
1 str.: Las i jego mieszkańcy, 2 str.: Warstwowa budowa lasu
670mm x 480mm, kolorowe listwy z haczykiem do zawieszenia
Jedna strona planszy ukazuje warstwową budowę typowego lasu mieszanego oraz zawiera podstawowe informacje o gatunkach roślin
reprezentujących poszczególne warstwy.
Na drugiej stronie przedstawiony jest polski bór mieszany oraz wybrane gatunki zamieszkujących w nim zwierząt.

9 788365 313300

Zestaw 12 plansz
ortograficznych
353×500 mm , dwustronne plansze edukacyjne.
Jest to zestaw 12 dwustronnych plansz demonstracyjnych
z ortografii, w którego skład wchodzą:
komplet

99 00

1. Pisownia wyrazów z „ó”
2. Pisownia wyrazów z „u”
3. Pisownia wyrazów z „rz”
4. Pisownia wyrazów z „ż”
5. Pisownia wyrazów z „ch”
6. Pisownia wyrazów z „h”
7. Pisownia wielką literą
8. Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”
9. Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności
10. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi
w różnych pozycjach
11. Pisownia przyimków z rzeczownikami
12. Wybór zasad pisowni wyrazów
z: em, en, om, on w różnych pozycjach

9 788365 313300
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04

PAPIEROWA CHOINKA.
Ozdoby świąteczne do samodzielnego wykonania
9 788365 313331

Elżbieta Sekuła

240×210 mm, 72 strony, oprawa zeszytowa
W książeczce znajduje się zestaw 17 ozdób z papieru, których wykonanie nie sprawi trudności dzieciom
w wieku przedszkolnym, ani uczniom w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
Wystarczy kolorowy papier, klej, nożyczki, szczypta cierpliwości i każde dziecko może samodzielnie
przygotować wyjątkowe ozdoby. Skorzystajcie z zamieszczonych instrukcji rysunkowych,
które krok po kroku pokazują, jak tworzyć ozdoby choinkowe z kolorowego papieru.

15 99

Rebusy 1, 2.
Zagadki, szarady, rebusy nie tylko dla geniuszy
Maria Jarząbek

7 99

205×280 mm, 32 strony, oprawa zeszytowa
Rozrywki umysłowe takie jak: zagadki, szarady czy rebusy łączą zabawę
z nauką, rozwijają wielostronną aktywność intelektualną dziecka
oraz myślenie twórcze i odkrywcze, motywują do wysiłku.
Dzieci lubią być zaskakiwane i zaciekawiane. Natomiast pokonanie trudności
przynosi im zadowolenie i satysfakcję z efektów samodzielnej pracy.

9 788365 313492
Rebusy cz.1
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9 788365 313508

Rebusy cz.2

04

CIEKAWSKA EKIPA ZAJĄCZKA FILIPA.
Część 1, 2, 3
Martyna Bubicz
240×210 mm, 66 stron, oprawa zeszytowa
Ekipa zajączka Filipa zabiera dzieci do miasta, lasu i na wieś, gdzie rozwiązują szereg
rozmaitych zadań takich jak: łamigłówki, zagadki, kolorowanki, labirynty, plątaninki.
W każdej książeczce znajduje się 30 naklejek.

9 99

9 788365 313713
Ciekawska ekipa zajączka Filipa 4-6lat

9 788365 313720
Ciekawska ekipa zajączka Filipa 5-7lat

9 788365 313737
Ciekawska ekipa zajączka Filipa 6-8lat

PAPIEROWE ZWIERZAKI.
Farma, las, łąka. Safari, dżungla, ocean
Elżbieta Sekuła
240×210 mm, 84 strony, oprawa zeszytowa

15 99

Publikacja zawiera propozycje składania modeli różnych zwierząt wykonywanych techniką
płaskiego i przestrzennego orgiami z wykorzystaniem kwadratów.
Prezentacje papierowych modeli poprzedzone są wesołymi rymowankami oraz rysunkowymi
objaśnieniami kolejnych etapów tworzenia.
Taka „zabawa w składanie” doskonali precyzję manualną dziecka, uczy cierpliwości, rozwija
przestrzenną i twórczą wyobraźnię, a także zaprasza do ciekawego spędzania wolnego czasu
i do wykorzystywania efektów samodzielnej pracy w toku nauki lub kreatywnych zabaw.

9 788365 313157
Papierowe zwierzaki. Farma, las, łąka
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9 788365 313164

Papierowe zwierzaki. Safari, dżungla, ocean

04

15 99

Piaskowe ozdoby choinkowe.
Do samodzielnego wykonania
„Piaskowe ozdoby choinkowe” to pomysł na wspaniałą i kreatywną zabawę
przy tworzeniu własnych ozdób na choinkę.
Każdy zestaw zawiera 14 dwustronnie sypanych ozdób oraz 8 woreczków
z barwnym piaskiem do ich kolorowania.

9 788365 313973

Wesoła Zgraja Świętego Mikołaja 4-6lat

9 788365 313980

Wesoła Zgraja Świętego Mikołaja 5-7lat

WESOŁA ZGRAJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.
Część 1, 2, 3
Martyna Bubicz
240×210 mm, 66 stron, oprawa zeszytowa
Zgraja świętego Mikołaja przygotowała dla ciebie zestaw świątecznych zadań:
labirynty, kolorowanki, łamigłówki, zagadki, plątaninki.
W każdej książeczce znajduje się 30 naklejek.

9 99

9 788365 313393

Wesoła Zgraja Świętego Mikołaja 4-6lat
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9 788365 313409

Wesoła Zgraja Świętego Mikołaja 5-7lat

9 788365 313416

Wesoła Zgraja Świętego Mikołaja 6-8lat

04

Kolorowanka z kredką.
210×210 mm, 36 stron, 40 naklejek, oprawa zeszytowa
Kolorowanie stanowi doskonałe połączenie nauki i zabawy. Jest jedną z ważniejszych form aktywności dziecka. Uczy cierpliwości, dokładności i staranności,
rozwija kreatywne myślenie i zdolności manualne, a także pomaga rozładować emocje.
Zawierają dodatkowo 40 naklejek oraz segmentową kredkę z kolorowymi rysikami (11 kolorów).

9 99

9 788365 313959

Kolorowanka z kredką. Boże Narodzenie

9 788365 313942

Kolorowanka z kredką. Fabryka Św. Mikołaja

9 788365 313782

Kolorowanka z kredką. Warzywa i owoce

9 788365 313805
Kolorowanka z kredką. Zabawki

Teczka malucha. Teczka starszaka.
270x270mm, stron 64+64, oprawa miękka
Dwie książeczki, a w nich: łamigłówki, ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanki, zagadki

9 788365 313652
Teczka malucha

9 788365 313669
Teczka starszaka

14 99
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9 788365 313966
Kolorowanka z kredką. Zima

9 788365 313799
Kolorowanka z kredką. Zwierzęta

04
14 99

Teczka małego artysty
Teczka zawiera dwie książeczki do nauki rysowania oraz
papierowe zwierzątko do samodzielnego złożenia.
225 x 325 mm, 2 x 64 stron, arkusz do składania, oprawa twarda
Wszystkie dzieci lubią rysować. Rysowanie dostarcza dziecku dużo radości i
dobrej zabawy, podczas której uczy się kreślenia rozmaitych form i kształtów,
ćwiczy umiejętność posługiwania się ołówkiem i kredkami, rozwija sprawność
grafomotoryczną, niezwykle istotną dla nauki pisania.

9 788365 313775

LABIRYNTY
LABIRYNTY antystresowe dla dorosłych i nie tylko

11 99

Jakub Miłek
135 x 265mm, 96 stron, oprawa zeszytowa
Każda książka zawiera 99 labiryntów uporządkowanych według stopnia trudności. Są ona znakomite dla zabicia
czasu i relaksu. Pokazują, że dążąc do celu wystarczająco długo i ucząc się na własnych błędach, zawsze jesteśmy
w stanie znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji. Ponadto przy którymś labiryncie, zauważymy,
że zawsze są przynajmniej dwie drogi, które prowadzą do celu. Trzeba je sobie tylko uświadomić.

9 788365 313645

Labirynty antystresowe cz.1

9 788365 313904

Labirynty antystresowe cz.2
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
księgarnie i hurtownie z całej Polski.
Oferujemy Państwu dostęp
do pełnej oferty na atrakcyjnych warunkach.
Nasze wydawnictwo jest otwarte
na propozycje współpracy
z autorami książek dla najmłodszych czytelników.
Posiadasz duże doświadczenie i wiedzę,
którą możesz podzielić się z innymi?
Jeżeli jesteś autorem książki,
bądź masz zamiar ją napisać,
skontaktuj się z nami.

Wydawnictwo Pryzmat
ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 9A/1
37-700 Przemyśl
telefon +48 668 477 477
kontakt@pryzmat.edu.pl
www.pryzmat.edu.pl

