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J. Tuwim - Lokomotywa - duży format

Najczęściej czytane i najbardziej znane
wiersze dla najmłodszych, czyli lektura
obowiązkowa każdego malucha.
Zapraszamy do wspólnego czytania i
oglądania!

9788381068857

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

J. Tuwim - Okulary - duży format

Najczęściej czytane i najbardziej znane
wiersze dla najmłodszych, czyli lektura
obowiązkowa każdego malucha.
Zapraszamy do wspólnego czytania i
oglądania!

9788381068864

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

J. Tuwim - Słoń Trąbalski - duży format

Najczęściej czytane i najbardziej znane
wiersze dla najmłodszych, czyli lektura
obowiązkowa każdego malucha.
Zapraszamy do wspólnego czytania i
oglądania!

9788381068871

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

Mały miś się złości - duży format

Mały miś rośnie i co dzień uczy się czegoś
nowego... Wszystkim dzieciom, które
chciałyby poznać jego przygody, polecamy
krótkie, ciepłe i pouczające historyjki.
Książeczki są bezpieczne w użyciu i trwałe
– na kartonie.

9788381068888

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

Mały miś czeka na braciszka - duży
format

Mały miś rośnie i co dzień uczy się czegoś
nowego... Wszystkim dzieciom, które
chciałyby poznać jego przygody, polecamy
krótkie, ciepłe i pouczające historyjki.
Książeczki są bezpieczne w użyciu i trwałe
– na kartonie.

9788381068895

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

Mały miś idzie do przedszkola - duży
format

Mały miś rośnie i co dzień uczy się czegoś
nowego... Wszystkim dzieciom, które
chciałyby poznać jego przygody, polecamy
krótkie, ciepłe i pouczające historyjki.
Książeczki są bezpieczne w użyciu i trwałe
– na kartonie.

9788381068901

58.11.13.0

5

2020-09-01

200 x 200 mm

10

Aksjomat

okładka (zdjęcie)

tytuł

Mity greckie dla dzieci. Opowieści
pradawnej Hellady. Oprawa miękka

Czytam z mamą, czytam z tatą. Dorosły
czyta, dziecko nazywa obrazki. Oprawa
miękka

Czytam z mamą, czytam z tatą. Dorosły
czyta, dziecko nazywa obrazki

Mity greckie dla dzieci. Opowieści
pradawnej Hellady. Oprawa twarda

Baw się z nami naklejkami. Na wsi 4+

Baw się z nami naklejkami. Zwierzęta 4+

Postacie mitologii greckiej żyją, ba! – mają
się znakomicie. Również
opis my, ludzie XXI
stulecia, możemy liczyć na ożywczy deszcz
z chmur spowijających Olimp. Efekty widać
w naszym języku, wrażliwości. Wszyscy
wiemy, co znaczy syzyfowy trud, krzywimy
się na samo wyobrażenie stajni Augiasza,
przestrzegamy przed takim czy innym
koniem trojańskim.
Greckie mity – niegdyś wyjaśniające
ludziom zjawiska i zawiłości ludzkiego życia
– przekazują uniwersalną, niezmienną od
wieków prawdę o naturze człowieka i jego
losie.
Mitologiczne opowieści są wprowadzeniem
do greckiej starożytności: ważnej części
naszego europejskiego fundamentu.
Opowiadanie dzieciom tych historii jest jak
pierwsza lekcja pływania, podczas której
zanurzamy się w falach Morza
Śródziemnego, dając się im ponieść w
świat pradawnej
Czy wspólne
czytanie z Hellady.
maluchem jest
możliwe? Tak! Rodzic czyta tekst, a
dziecko nazywa obrazki. Zabawne
wierszyki o przygodach zwierzaków
spodobają się najmłodszym i zamienią
pierwsze próby czytania we wspaniałą
zabawę.

Czy wspólne czytanie z maluchem jest
możliwe? Tak! Rodzic czyta tekst, a
dziecko nazywa obrazki. Zabawne
wierszyki o przygodach zwierzaków
spodobają się najmłodszym i zamienią
pierwsze próby czytania we wspaniałą
Postacie mitologiizabawę.
greckiej żyją, ba! – mają
się znakomicie. Również my, ludzie XXI
stulecia, możemy liczyć na ożywczy deszcz
z chmur spowijających Olimp. Efekty widać
w naszym języku, wrażliwości. Wszyscy
wiemy, co znaczy syzyfowy trud, krzywimy
się na samo wyobrażenie stajni Augiasza,
przestrzegamy przed takim czy innym
koniem trojańskim.
Greckie mity – niegdyś wyjaśniające
ludziom zjawiska i zawiłości ludzkiego życia
– przekazują uniwersalną, niezmienną od
wieków prawdę o naturze człowieka i jego
losie.
Mitologiczne opowieści są wprowadzeniem
do greckiej starożytności: ważnej części
naszego europejskiego fundamentu.
Opowiadanie
tych
historiiCo
jestdają
jak
Jakie zwierzę dzieciom
mieszka w
kurniku?
pierwsza
lekcja pływania,
podczas
której
nam pszczoły?
Co rośnie
w sadzie?
zanurzamy
w falach Morza
Bawiąc
się tą się
książeczką,
dziecko
Śródziemnego,
dając się
im ponieść
wzbogaci
swoją wiedzę
o życiu
na wsi,wa
świat
pradawnej
Hellady.
dodatkowo rozwiąże wiele ciekawych
zadań: odszuka drogi w labiryntach,
połączy w pary pasujące obrazki, narysuje
po liniach przerywanych, policzy elementy.
„Baw się z nami naklejkami” to źródło
udanej zabawy i sposób na naukę z
Jakie ptaki mieszkają
w parku? Który
dzieckiem.
piesek ma loki? Co jedzą niedźwiadki?
Bawiąc się tą książeczką, dziecko
wzbogaci swoją wiedzę o zwierzętach, a
dodatkowo rozwiąże wiele ciekawych
zadań: połączy w pary pasujące obrazki,
narysuje po liniach przerywanych, policzy
elementy.
„Baw się z nami naklejkami” to źródło
udanej zabawy i sposób na naukę z
dzieckiem.
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9788381065658

58.11.13.0

5

2020-09-01

190 x 240 mm

80

Aksjomat

9788381063500

58.11.13.0

5

2020-09-01

190 x 240 mm

48

Aksjomat

9788381063494

58.11.13.0

5

2020-09-01

190 x 240 mm

48

Aksjomat

9788381065665

58.11.13.0

5

2020-09-01

190 x 240 mm

80

Aksjomat

9788381068710

58.11.13.0

5

2020-09-07

240 x 218 mm

24

Aksjomat

9788381068727

58.11.13.0

5

2020-09-07

240 x 218 mm

24

Aksjomat
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Baw się z nami naklejkami. Pojazdy 4+

Jakie pojazdy pracują na budowie? Czym
pojedziemy na wycieczkę? Co przewozi
cysterna? Bawiąc się tą książeczką,
dziecko wzbogaci swoją wiedzę o
pojazdach, a dodatkowo rozwiąże wiele
ciekawych zadań: połączy w pary pasujące
obrazki, narysuje po liniach przerywanych,
policzy elementy.
„Baw się z nami naklejkami” to źródło
udanej zabawy i sposób na naukę z
dzieckiem.

9788381068734

58.11.13.0

5

2020-09-07

240 x 218 mm

24

Aksjomat

Łamigłówki matematyczne dla
bystrzaków. Książeczka mądrego
dziecka

Dodawanie, odejmowanie, porównywanie –
w tej książce to pretekst do zabawy, w
czasie której wiedza sama wchodzi do
głowy. Urozmaicone zadania w atrakcyjnej
szacie graficznej zapewnią rozrywkę i
pomogą rozwinąć kompetencje
matematyczne.
Łamigłówki matematyczne polecamy
wszystkim bystrym dzieciakom!

9788381066907

58.11.13.0

5

2020-09-07

145 x 195 mm

48

Aksjomat

Łamigłówki słowne dla bystrzaków.
Książeczka mądrego dziecka

Podpisywanie, dopasowywanie,
porównywanie – w tej książce to pretekst
do zabawy, w czasie której wiedza sama
wchodzi do głowy. Urozmaicone zadania w
atrakcyjnej szacie graficznej zapewnią
rozrywkę i pomogą rozwinąć kompetencje
językowe.
Łamigłówki słowne polecamy wszystkim
bystrym dzieciakom!

9788381066914

58.11.13.0

5

2020-09-07

145 x 195 mm

48

Aksjomat

Labirynty. Ulubione łamigłówki
przedszkolaka od 5 lat

Szukanie drogi w labiryncie to świetne
zadanie dla przedszkolaka: dziecko ćwiczy
pamięć i koncentrację, uczy się logicznego
myślenia i staranności, czuje satysfakcję z
samodzielnie wykonanego zadania.
Czterdzieści sześć labiryntów w tej
książeczce zapewni mu sporo dobrej
zabawy.

9788381066921

58.11.13.0

5

2020-09-07

145 x 195 mm

48

Aksjomat

Połącz kropki. Ulubione łamigłówki
przedszkolaka od 5 lat

Łączenie punktów to świetne zadanie dla
przedszkolaka: dziecko ćwiczy
koncentrację i utrwala znajomość liczb,
uczy się staranności i czuje radość z
odkrywania zaskakujących rozwiązań.
Czterdzieści sześć zadań w tej książeczce
zapewni mu sporo dobrej zabawy.

9788381066938

58.11.13.0

5

2020-09-07

145 x 195 mm

48

Aksjomat

