
okładka (zdjęcie) tytuł opis (text) EAN data premiery format okładki wydawnictwo

9788382131048 2022-01-10 205 x 285 mm 24 Aksjomat

9788382131055 2022-01-10 205 x 285 mm 24 Aksjomat

9788382131130 2022-01-10 205 x 240 mm 12 Aksjomat

9788382131147 2022-01-10 205 x 240 mm 12 Aksjomat

liczba 
stron

Przedszkolak poznaje przyrodę. Życie na 
Ziemi

Książka, która uwrażliwia na piękno świata, 
rozbudza dziecięcą ciekawość i uczy 

zachowań proekologicznych. Przyda się na 
wycieczce, w domu, przedszkolu i szkole.

Co wyróżnia tę publikację?
• Ilustracje – dostosowane do dziecięcej 
wrażliwości, wiernie prezentują gatunki 

polskiej flory i fauny – są głównym 
nośnikiem informacji.

• Objaśnienia – skondensowane i prosto 
sformułowane ciekawostki uzupełniają 

treść ilustracji.
• Tematyka rozdziałów, np.: zmienność pór 

roku, przystosowanie zwierząt i roślin do 
różnych środowisk, współistnienie zwierząt 

i ludzi.
• Pytania sprawdzające, co dziecko 

zapamiętało po lekturze poszczególnych 
rozdziałów.

• Naklejki – uatrakcyjnią zabawę z książką i 
ułatwią zapamiętywanie poznanych 

zwierząt i roślin.

Przedszkolak poznaje przyrodę. 
Zwierzęta i rośliny Polski

Książka, która uwrażliwia na piękno świata, 
rozbudza dziecięcą ciekawość i uczy 

zachowań proekologicznych. Przyda się na 
wycieczce, w domu, przedszkolu i szkole.

Co wyróżnia tę publikację?
• Ilustracje – dostosowane do dziecięcej 
wrażliwości, wiernie prezentują gatunki 

polskiej flory i fauny – są głównym 
nośnikiem informacji.

• Objaśnienia – skondensowane i prosto 
sformułowane ciekawostki uzupełniają 

treść ilustracji.
• Tematyka rozdziałów, np.: zmienność pór 

roku, przystosowanie zwierząt i roślin do 
różnych środowisk, współistnienie zwierząt 

i ludzi.
• Pytania sprawdzające, co dziecko 

zapamiętało po lekturze poszczególnych 
rozdziałów.

• Naklejki – uatrakcyjnią zabawę z książką i 
ułatwią zapamiętywanie poznanych 

zwierząt i roślin.

Mały miś uczy się siusiać do nocnika. 
Aktywizująca książeczka z naklejkami 2+

Aktywizujące książeczki o małym misiu to 
propozycja dla każdego maluszka.

Dzieci, bawiąc się naklejkami i wypełniając 
proste zadania, pomagają małemu misiowi 
rozwiązywać jego problemy, a przy okazji 

same w przyjaznej atmosferze uczą się, jak 
korzystać z nocniczka, jak dbać o higienę, 

poznają przedszkole, uczą się ubierać i 
odpowiednio odżywiać.

Mały miś naprawdę pomaga maluszkom. 
Warto się z nim zaprzyjaźnić!

Mały miś zostaje przedszkolakiem. 
Aktywizująca książeczka z naklejkami 2+

Aktywizujące książeczki o małym misiu to 
propozycja dla każdego maluszka.

Dzieci, bawiąc się naklejkami i wypełniając 
proste zadania, pomagają małemu misiowi 
rozwiązywać jego problemy, a przy okazji 

same w przyjaznej atmosferze uczą się, jak 
korzystać z nocniczka, jak dbać o higienę, 

poznają przedszkole, uczą się ubierać i 
odpowiednio odżywiać.

Mały miś naprawdę pomaga maluszkom. 
Warto się z nim zaprzyjaźnić!



okładka (zdjęcie) tytuł opis (text) EAN data premiery format okładki wydawnictwo
liczba 
stron

9788382131154 2022-01-10 205 x 240 mm 12 Aksjomat

9788382131161 2022-01-10 205 x 240 mm 12 Aksjomat

9788381064835 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

9788381064842 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

Pojazdy na wsi. Książeczka chłopczyka 9788381064859 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

Mały miś uczy się sam ubierać. 
Aktywizująca książeczka z naklejkami 2+

Aktywizujące książeczki o małym misiu to 
propozycja dla każdego maluszka.

Dzieci, bawiąc się naklejkami i wypełniając 
proste zadania, pomagają małemu misiowi 
rozwiązywać jego problemy, a przy okazji 

same w przyjaznej atmosferze uczą się, jak 
korzystać z nocniczka, jak dbać o higienę, 

poznają przedszkole, uczą się ubierać i 
odpowiednio odżywiać.

Mały miś naprawdę pomaga maluszkom. 
Warto się z nim zaprzyjaźnić!

Mały miś uczy się zdrowo jeść. 
Aktywizująca książeczka z naklejkami 2+

Aktywizujące książeczki o małym misiu to 
propozycja dla każdego maluszka.

Dzieci, bawiąc się naklejkami i wypełniając 
proste zadania, pomagają małemu misiowi 
rozwiązywać jego problemy, a przy okazji 

same w przyjaznej atmosferze uczą się, jak 
korzystać z nocniczka, jak dbać o higienę, 

poznają przedszkole, uczą się ubierać i 
odpowiednio odżywiać.

Mały miś naprawdę pomaga maluszkom. 
Warto się z nim zaprzyjaźnić!

Mały majsterkowicz. Książeczka 
chłopczyka

„Mały majsterkowicz. Książeczka 
chłopczyka”

Doskonała seria dla wielbicieli maszyn i 
pojazdów oraz małych majsterkowiczów.

Ciekawie opracowana, bezpieczna i trwała 
książeczka spodoba się najmłodszym 

czytelnikom.

Pojazdy na budowie. Książeczka 
chłopczyka

„Pojazdy na budowie. Książeczka 
chłopczyka”

Doskonała seria dla wielbicieli maszyn i 
pojazdów oraz małych majsterkowiczów.

Ciekawie opracowana, bezpieczna i trwała 
książeczka spodoba się najmłodszym 

czytelnikom.

„Pojazdy na wsi. Książeczka chłopczyka”
Doskonała seria dla wielbicieli maszyn i 
pojazdów oraz małych majsterkowiczów.

Ciekawie opracowana, bezpieczna i trwała 
książeczka spodoba się najmłodszym 

czytelnikom.



okładka (zdjęcie) tytuł opis (text) EAN data premiery format okładki wydawnictwo
liczba 
stron

Mały jeż. Bajka na dobranoc 9788381064866 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

Mały miś. Bajka na dobranoc 9788381064880 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

Zajączek. Bajka na dobranoc 9788381064873 2022-01-10 154 x 145 mm 10 Aksjomat

Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż... No tak, łatwo 
powiedzieć. A co zrobić, jeśli sen nie 

przychodzi? Kiedy obracamy się z boku na 
bok, a czas dłuży się i dłuży? Warto 

wówczas sięgnąć po "Bajkę na dobranoc". 
Krótka opowieść o sympatycznym jeżyku 
pomoże wkroczyć w krainę snu. Czytajmy 
zatem i śnijmy najpiękniejsze marzenia!

Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż... No tak, łatwo 
powiedzieć. A co zrobić, jeśli sen nie 

przychodzi? Kiedy obracamy się z boku na 
bok, a czas dłuży się i dłuży? Warto 

wówczas sięgnąć po "Bajkę na dobranoc". 
Krótka opowieść o sympatycznym misiu 

pomoże wkroczyć w krainę snu. Czytajmy 
zatem i śnijmy najpiękniejsze marzenia!

Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż... No tak, łatwo 
powiedzieć. A co zrobić, jeśli sen nie 

przychodzi? Kiedy obracamy się z boku na 
bok, a czas dłuży się i dłuży? Warto 

wówczas sięgnąć po "Bajkę na dobranoc". 
Krótka opowieść o sympatycznym zajączku 
pomoże wkroczyć w krainę snu. Czytajmy 
zatem i śnijmy najpiękniejsze marzenia!


	Oferta

