
Zamówienia: 
tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej 
– przesyłka gratis!

O
pr

ac
ow

an
ie

 i 
re

da
kc

ja
 „B

oo
k 

Bi
g”

 E
m

il 
Bi

ga
j

Dla dzieci!
5 (9) /2020

Aleksandra Polewska, Alicja Abramowicz-Groszek

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas, na którego czekaliśmy tysiąc lat
Komiksowa opowieść o życiu kard. Stefana Wyszyńskiego, którego Polacy nazwa-
li Prymasem Tysiąclecia. W najtrudniejszych chwilach powojennej historii Polski 
odważnie przeciwstawił się on prześladowaniom Kościoła przez komunistów. 
Zaryzykował swoją wolność i własne życie. Mimo uwięzienia nie poszedł na żadne 
kompromisy, nie ugiął się, ale swoją postawą podtrzymywał naród w trwaniu przy 
Chrystusie. Wzruszająca historia o tym, jak ze zwykłego chłopca wyrósł duchowy 
przywódca narodu.
RAFAEL, 20×29, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 560215

14,90
19,90 zł

Nowość Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Mapa samochodowa Polski

Wielki pontyfi kat 
św. Jana Pawła II
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

www.religijna.pl
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Dla dzieci

Seria „Uczę się”
Nauka modlitwy dla najmłodszych!
Podstawowe modlitwy w kartonowych książeczkach dla maluchów! Każda książeczka zawiera tekst modlitwy opatrzony 
barwnymi ilustracjami, które pomagają lepiej zrozumieć znaczenie wypowiadanych słów. Doskonała pomoc dla rodzi-
ców i wychowawców, którzy pragną nauczyć kilkuletnie dzieci modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży.

Ojcze Nasz
MARTEL, 15×14, 6 kartonowych kartek

KOD: 222558

Zdrowaś Maryjo
MARTEL, 15×14, 6 kartonowych kartek

KOD: 222565

Aniele Boży
MARTEL, 15×14, 6 kartonowych kartek

KOD: 222572

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześcijańskich! 
Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga i piękna dzieł sztuki czyni 
z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla 
tych, którzy przeżywają ważne wydarzenia na drodze swego życia.
W książce: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Chwała na wyso-
kości Bogu, Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, Magnifi cat, Modlitwa 
o pokój, Modlitwa Zawierzenia, Kantyk Symeona, Prośba o gorliwą służ-
bę, Modlitwa do Ducha Świętego, Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do 
Świętego Józefa.
WYDAWNICTWO AA, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645825 
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Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

Do książki dołączono płytę CD 
Niezbędnik modlitwy z recytacjami 
modlitw przeznaczonymi dla 
najmłodszych dzieci i ich rodziców. 
Dzięki tej płycie rodzice uzyskują 
cenną pomoc dydaktyczną w trudnym 
zadaniu nauczenia swych dzieci 
najważniejszych modlitw.

Wspaniała propozycja dla rodzin 
z małymi dziećmi

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

2424
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Dla dzieci

14,90
17,90 zł

Ewa Stadtmüller

Cud Eucharystii
Książeczka jest piękną opowieścią o Eucharystii, która jest 
największym cudem, jaki Pan Bóg nam pozostawił na ziemi. 
Ewa Stadtmüller – ceniona autorka książek dla dzieci – pro-
stym językiem wyjaśnia dzieciom krok po kroku Mszę świę-
tą. Tekst książeczki wraz ze wspaniałymi rysunkami Artura 
Nowickiego z pewnością zachęci dzieci do gorliwszego udzia-
łu we Mszy świętej.
WNSZ, 10×14, s. 54, twarda

KOD: 050594

Tylko
16,90 zł

Dorota Skwark

O papieżu, który został świętym
Opowieść o Janie Pawle II 
Ta barwna i ciekawa książka przedstawia postać niezwykłe-
go Polaka i Świętego Papieża, Jana Pawła II. Na jej stronach 
dzieci znajdą nie tylko przykuwającą uwagę zbeletryzowaną 
historię życia papieża, ale także wspaniałe ilustracje. Na koń-
cu tomiku zaś czeka na wszystkich słodka niespodzianka… 
Przepis na słynne papieskie kremówki, do wspólnego wyko-
rzystania z rodzicami!
JEDNOŚĆ, 20×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 443173

Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa Kostki Stanisława
Komiks

Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! 
Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebez-
pieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdu-
mienie jemu współczesnych oraz intryguje do dziś. Ukazana 
w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, którego 
postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą 
być wzorem dla każdego młodego człowieka.
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642305

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

25

A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

2424

14,90
29,90 zł

25

A że sam jest już w wiecznościA że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocnikówwięc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako świętyNasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.i rozpaczy, i zwątpienia.

Jak to naprawdę z Mikołajem było
Opowieść o prawdziwym 
Świętym Mikołaju!
Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym 
św. Mikołaju – o biskupie Myry, który jako wierny kapłan 
i świadek Jezusa dał przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, dyskretnie i nie tylko 
w święta…
WYD. AA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640387

50 %
Rabat
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5,90
12,90 zł

55 %
Rabat

Malowani Święci
Kolorowanki dla dzieci i dorosłych
Święci, błogosławieni i ludzie Kościoła swoją postawą dają 
nam przykład. Tym razem proponujemy zaznajomienie się 
z tymi postaciami w zupełnie nowej odsłonie: niebanalnych 
kolorowanek cechujących się dużą szczegółowością. Prezentują 
one sylwetki, charakterystyczne symbole i atrybuty każdej po-
staci. Na odwrocie każdej kolorowanki zamieszczono biogramy 
oraz anegdoty związane z ilustrowanymi osobami.  
RAFAEL, 17×30, s. 40, miękka

KOD: 889744

9,90
12,90 zł

Aleksandra Polewska

Jak Helenka została siostrą Faustyną
Helenka bardzo lubiła zadawać pytania: Jak zostać królewną? 
Jak uzyskać nieśmiertelność? Co znajduje się w Hostii? Pytania 
te były często zaskakujące, wręcz niezwykłe. Podobnie niezwy-
kłe i niewytłumaczalne były wydarzenia, które pojawiały się 
w życiu Helenki. Jak to się stało, że zamiast królewną Helenka 
stała się Siostrą Faustyną, której objawiał się Pan Jezus 
Miłosierny?
RAFAEL, 14×20, s. 56, miękka

KOD: 560147

Jarosław Zych

Zgadywanki rysowanki św. Jan Paweł II 
i kardynał Stefan Wyszyński
W książeczce znajdziemy rebusy, krzyżówki, labirynty, rysowanki, 
kalambury… słowem wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające 
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda z ko-
lejną zagadką do wspólnego rozwiązania przez dzieci i rodziców. 
Wszystkie rysunki i zagadki związane są z ważnymi wydarze-
niami w Kościele w 2020 roku. Będzie zatem o św. Janie Pawle 
II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy, oraz o beatyfi kacji 
kard. Stefana Wyszyńskiego.
RAFAEL, 10×15, s. 72, miękka

KOD: 560154

Tylko
9,90 zł

Ewa K. Czaczkowska

Święta Faustyna 
i Miłosierdzie Boże
Antoś i Helenka poznają znaczenie słowa „miłosierdzie” 
podczas wspólnej z mamą i z tatą pielgrzymki do krakow-
skich Łagiewnik, gdzie święta Faustyna rozmawiała z Jezusem 
i spisała Jego słowa w swoim Dzienniczku. W czasie podróży 
Antoś i Helenka spotykają ludzi, którym pomagają, oraz sami 
doświadczają pomocy innych. A w Łagiewnikach poznają 
tajemniczą zakonnicę…
ZNAK, 20×23, s. 104, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 052004

34,90
39,90 zł

O Miłosierdziu 
Bożym 
dla dzieci!

Dla dzieci
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Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Lubię kiedy babcia opowiada
Na wojennych ścieżkach 
Kolejna bogato ilustrowana książka z bestselerowej serii „Kocham Polskę” 
to bardzo ciepła opowieść o najtrudniejszych chwilach naszej najnowszej 
historii. Najmłodsi, żyjący dziś w bezpiecznych domach, pełnych rodzin-
nego szczęścia, mają okazję posłuchać wspomnień swoich bliskich o ich 
dzieciństwie, które nieraz miało dramatyczny przebieg, pełen trudności 
i niebezpieczeństw. Opowieści te są nie tylko barwnymi wspomnieniami. 
To pożyteczna lekcja prawdziwej historii naszego kraju!
RAFAEL, 19×26, s. 56, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 560239

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie 
rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponad-
pokoleniowych wierszyków, 
piosenek i rymowanek, któ-
re towarzyszą dzieciństwu 
wszystkich Polaków – niektó-
re nawet od kilkudziesięciu 
lat! Znajdują się tutaj tak 
znane utwory, jak Była sobie 
żabka mała, Jedzie pociąg 
z daleka, Ojciec Wirgiliusz, 
Mam chusteczkę haftowaną 
czy Sroczka kaszkę warzyła 
i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 176124

Tylko
12,90 zł

Dobre maniery 
dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą 
się, jak należy zachowywać 
się przy stole, w szkole, pod-
czas odwiedzin, na ścieżce 
rowerowej, w autobusie, w ki-
nie lub podczas korzystania 
z internetu. Trudne zasady 
dobrego wychowania zostały 
przedstawione w formie hu-
morystycznych wierszyków, 
których bohaterami są nie-
sforne zwierzątka. 
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 177145

Księga wartości 
i dobrych obyczajów
Książka składa się z 42 krótkich opowiadań, których bohate-
rami są dzieci. Każda z historii poświęcona jest konkretnej 
postawie lub zalecie charakteru, którą warto w sobie roz-
wijać. Idealna książka dla dzieci, rodziców, wychowawców 
i opiekunów.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 108, twarda

KOD: 440769

22,90
26,00 zł

17,90
19,90 zł

Nowość

Dla dzieci
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40 zł
Oszczędzasz

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-
widualnie lub zespołowo)
Gra na podstawie bestsellerowej serii książek 
dla dzieci i rodziców Kocham Polskę. Znakomicie 
łączy funkcję rozrywkową z walorami edukacyj-
nymi. To propozycja dla dzieci oraz rodziców, 
którzy chcą swym pociechom przekazać wiedzę 
o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, waż-
nych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą za-
szczepić w nich zalążki patriotyzmu i miłości do 
swojego kraju. 
RAFAEL, 20×29 

KOD: 278354

Oszczędzasz 79,00
119,00 zł

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kocham Polskę. Śpiewnik patriotyczny
Już setki tysięcy dzieci i rodziców pokochało książki opatrzone 
godłem Kocham Polskę. Teraz tę bestsellerową serię uzupeł-
niliśmy o wyśpiewaną lekcję o miłości Ojczyzny. Specjalnie 
dobrane pieśni oraz piosenki zebrane w naszym patriotycznym 
śpiewniku zostały opatrzone zapisami nutowymi. Każdy z utwo-
rów wzbogacony jest o  związaną z nim historię czy anegdotę. 
A wszystko to w pięknej, barwnie ilustrowanej szacie grafi cznej! 
Cenna pomoc w domu, przedszkolu, szkole, świetlicy czy na 
obozie harcerskim.
RAFAEL, 19×20, s. 48, miękka

KOD: 250963

Tylko
14,90 zł

Elementarz 
małego Polaka 
Dlaczego Polska fl aga jest 
biało-czerwona? Skąd się 
wzięło nasze godło? Dlaczego 
naszym hymnem jest Mazurek 
Dąbrowskiego? 
Książeczka, która pozwoli 
naszym dzieciom zaszczepić 
wiedzę nie tylko o Ojczyźnie, 
ale także zalążki patriotyzmu. 
RAFAEL, 21×30, s. 32, miękka

KOD: 694673

Dzieje naszej 
ojczyzny
Nie jest łatwo opowiadać 
najmłodszym o wydarzeniach 
historycznych. Dzieciom 
trudno przyjąć, że kiedyś nie 
było dzisiejszych wynalazków 
techniki, zrozumieć uwarun-
kowania epoki. Te wszystkie 
trudności wzięli pod uwagę 
autorzy książki i w opinii wielu 
znakomicie się z nimi uporali. 
RAFAEL, 21×30, s. 32, miękka

KOD: 694697

9,90
11,90 zł

9,90
11,90 zł

Dla dzieci



7

Najciekawsze bajki przedszkolaka
Zbiór pogodnych i ciepłych historyjek dla maluchów. 
Bohaterami tych bajek są dzieci, zwierzątka lub zabawki, 
które bawiąc się przeżywają liczne przygody i starają sobie 
poradzić z różnymi problemami. Długość bajek jest dostoso-
wana do wieku przedszkolnego. Duża czcionka ułatwia dziec-
ku czytanie.
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 176865

Zagadki dla dzieci
Książka, dzięki której dzieci mogą jednocześnie bawić się 
i uczyć. Zabawne wierszyki-zagadki w dowcipny sposób prze-
kazują cenne informacje o otaczającym nas świecie: o porach 
roku, zwierzętach, pojazdach, owocach i warzywach. Każdemu 
wierszykowi towarzyszy wesoła ilustracja, a odpowiedź na 
zagadkę można poznać po obróceniu książki!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 175882

Baśnie babuni
Zbiór pięciu najpopularniejszych baśni, uwielbianych przez 
dzieci na całym świecie. Baśnie bawią, wzruszają i uczą, jaki 
naprawdę jest świat. Ta piękna, kolorowa książka spodoba 
się każdemu dziecku!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 174854

Mądre bajki 
(duże litery)

Zbiór opowiadań, które przekazują ważne prawdy i mówią 
o wartościach: o prawdziwej przyjaźni, miłości, tolerancji 
i akceptacji, o zrozumieniu dla innych i wierze w siebie, 
o uczciwości i o wartości rodziny. Wygodny, większy format 
oraz duże litery pomogą w samodzielnym czytaniu!
GREG, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 174496

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

19,90

Nowość Nowość

Nowość Nowość

Dla dzieci
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Legendy polskich zamków
27 legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znajdującymi 
się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, krzyżackimi 
warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt i magnatów. 
Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze postaci, zagubione skarby, 
tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści o wielkiej miłości 
i tajemniczych zjawach… Legendarne opowieści zostały wspa-
niale zilustrowane oraz wzbogacone o informacje dotyczące 
historii i aktualnego stanu zamków opisywanych w przedsta-
wionych tu opowieściach. 
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

29,90
69,90 zł

40 zł
Oszczędzasz

Zenon Gierała

Zamki i klasztory 
w legendach i baśniach polskich
To kopalnia wiedzy o początkach państwa polskiego i jego 
 legendarnej przeszłości. Pomiędzy prawdę i legendę 
 włączono tu dzieje starych zamków i pałaców, sędziwych 
klasztorów i kościołów, które popadły z latami w zupełną 
ruinę. Dziś pozostały po nich nieliczne ślady, które stanowią 
nieodłączną część krajobrazu każdego polskiego regionu. 
I tylko ludowy bajarz wie, jak wiele zadziwiających opowieści 
jest z nimi związanych. 
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 700, twarda

KOD: 441261

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!Polski!

69,00
76,00 zł

Pierwsza pomoc
Memory z Cecylką Knedelek
Gra memory to zabawa dla całej rodziny! Rozwija pamięć wzroko-
wą i jest świetnym sposobem na pokonanie nudy. Pomaga w lep-
szym kojarzeniu informacji nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. 
Memory z Cecylką Knedelek to znakomity wybór dla poszukiwaczy 
gier pamięciowych z elementami edukacyjnymi. W tym niewielkim 
pudełku znajdziemy 40 kart oraz książeczkę z zasadami pierwszej 
pomocy, które powinien znać i Jaś, i Janek, i Jan. To bardzo ważne, 
by wiedzieć, co zrobić, kiedy tobie albo komuś innemu przydarzy 
się coś niebezpiecznego dla zdrowia.
JEDNOŚĆ, wymiary pudełka:

KOD: 442282

Miś Wojtek
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat

Gra ukazuje szlak bojowy żołnierzy gen. Andersa i niezwykłe przy-
gody towarzyszącego im niedźwiedzia Wojtka. Podążając szlakiem 
żołnierzy 2. Korpusu Polskiego uczestnicy gry zbierają pamiątki 
związane z losami żołnierzy i Wojtka. Kto zbierze najlepszy zbiór 
pamiątek, zwycięża!
Plansza przedstawiająca mapę Europy z zaznaczonym szlakiem 
bojowym 2. Korpusu Polskiego, 104 karty misia, 6 kart przed-
stawiających ważne miasta na szlaku polskich żołnierzy, 55 kart 
podróżowania, 5 drewnianych misiów, instrukcja z opracowaniem 
historycznym, naklejka z misiem Wojtkiem.
IPN, wymiary pudełka: 25×6×37 cm, przeciętny czas rozgrywki: ok. 30 min.

KOD: 981591

Instytut Pamięci Narodowej 
poleca!
Instytut Pamięci Narodowej 

44,90

24,90
26,90 zł

Nowość

Dla dzieci
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Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
fi lmy fabularne emitowane w polskich kinach. 
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422

19,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

Rotmistrz Pilecki 
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważniejszych 
żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika dał się za-
mknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby tam zorga-
nizować konspirację. Po brawurowej ucieczce napisał szczegó-
łowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 
Po wojnie został aresztowany przez UB, uwieziony w mokotow-
skim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 roku. Komiks w kapi-
talny sposób opowiada o życiu bohaterskiego rotmistrza, który 
jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644224

29,90
34,90 zł

Ewa Szelburg-Zarembina

Legendy żołnierskie
Przepiękny zbiór opowiadań dla dzieci z czasów wojny pol-
sko-bolszewickiej. Wzruszające, pełne liryzmu i żarliwego pa-
triotyzmu opowieści o dzielnych polskich żołnierzach walczą-
cych w obronie Ojczyzny i Wiary. Znakomita lektura dla dzieci 
w setną rocznicę Cudu nad Wisłą – napisana już w roku 1924 
przez jedną z najwybitniejszych polskich autorek literatury dla 
dzieci, która zarazem była świadkiem i uczestnikiem tamtych 
wydarzeń. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone licznymi 
kolorowymi ilustracjami.
DĘBOGÓRA, 17×25, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 964824

Rok 1920Gorące serca. Polscy zesłańcy na Sybir

Dla młodych patriotów! 
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach 
zesłanych na Sybir w różnych epokach naszej historii. Wśród 
nich znane postaci polskich patriotów. Wśród nich m.in. 
abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski, Ryszard 
Kaczorowski, Gustaw Herling-Grudziński, bł. ks. Władysław 
Bukowiński, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, gen. Władysław 
Anders, ks. Zdzisław Peszkowski i inni.  
WYD. AA, 21×30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640509

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Dla dzieci
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CD

Maria Konopnicka

O krasnoludkach 
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
grafi cznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna, barwna 
okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe 
wydanie.
WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

KOD: 641339

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, 
m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą maluchom 
przenieść się w świat kolorowych snów. Do śpiewnika dołą-
czamy płytę CD z przepięknymi nagraniami kołysanek w wy-
konaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, Joanny Kurowskiej, 
Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty Bernatowicz, 
Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra Kuszewskiego 
i Macieja Jachowskiego
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 546259

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

99,00
149,00 zł

50 zł
Oszczędzasz

20 zł
Oszczędzasz

Baśnie i legendy
Najpiękniejsze opowieści
Książka zawiera pięknie wydane oraz bogato ilustrowane ba-
śnie i legendy. Zamieszczono w niej m.in.: legendy polskie oraz 
perły klasycznej literatury greckiej, angielskiej, niemieckiej, 
francuskiej, włoskiej i duńskiej, a nawet dalekowschodniej. 
Znajdziemy tu m.in. baśnie i bajki Hansa Christiana Andersena, 
Ezopa, Carlo Collodiego, Braci Grimm i wiele innych.
MARTEL, 23×29, s. 392, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 681383

39,90
59,90 zł

Beata Wojciechowska-Dudek

Krótkie bajeczki na dobranoc
Książka przedstawia teksty inspirowane bajkami ludowymi, 
klasyczne, najbardziej znane i lubiane, jak i bardziej współ-
czesne, pokazujące ciepłe relacje rodzinne, przyjacielskie 
oraz sąsiedzkie. Bawiąc uczą i wskazują wartości oraz wy-
śmiewają wady. Doskonała lektura do poduszki, pomagająca 
dziecku wyciszyć się i zasnąć z uśmiechem.
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 20×22, s. 272, twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

KOD: 179235

34,90

Pięknie 
ilustrowany 
zbiór 
28 bajek!

Dla dzieci
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Nie tylko czytam
Komplet 20 książeczek z naklejkami

Książeczki z serii Nie tylko czytam to zestaw klasycznych bajek 
nie tylko do czytania. Zamieszczono tu również zadania roz-
wijające sprawność pisania oraz malowania. Do każdej ksią-
żeczki dołączono barwne naklejki. W skład pakietu wchodzą: 
Złotowłosa i trzy misie; Wilk i siedmioro koźlątek; Trzy świnki; 
Świnopas; Stoliczku nakryj się; Śnieżka; Słowik; Piękna i bestia; 
Pani Zima; O rybaku i złotej rybce; O bohaterskim krawczyku; 
Ośla skórka; Ołowiany żołnierzyk; Nowe szaty cesarza; Lampa 
Aladyna; Księżniczka na ziarnku grochu; Książe i żaba; Kot 
w butach; Jaś fasola; Czerwony kapturek.
Każda książeczka: 
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 19×22, s. 18, miękka

KOD: 178917

89,00
98,00 zł

Tylko 
4,45 zł
za książkę!

50 %
Rabat

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i mine-
rałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłod-
szych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich 
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowa-
ły i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w sposób zabawny, 
a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych 
do spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów 
dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640547

14,90
29,90 zł

Tajemnica Jacoba
Komplet 3 książek

Tajemnica Jacoba to 3-częściowa opowieść o losach przyjacie-
la bohaterek bestsellerowego Pamiętnika nastolatki. Lektura 
wysoko oceniana przez rodziców. Autorka potrafi  dotrzeć do 
młodych nie epatując złem, lecz promując dobre wartości. 
Lektura idzie pod prąd lansowanym wzorcom i podejmuje 
tematy dziś już praktycznie nieobecne w młodzieżowej litera-
turze, takie jak wiara i religia. Przedstawia świat takim, jakim 
jest on naprawdę.
Każda książka: RAFAEL, 13×20, miękka

KOD: 695977

60 %
Rabat

29,90
74,700 zł

Katarzyna Kielecka

Gieśki
Gieśki to pełna humoru opowieść o nieco zuchwałych, od-
ważnych i psotnych dziewięciolatkach z klasy III G. Krzysiek, 
Czesiek i Misiek wplątują się w kolejne awantury, walczą 
z porywaczem, polują na czarownice, zastawiają zasadzki 
i snują fi lozofi czne rozważania o sensie życia. Wciąż wysta-
wiają na próbę cierpliwość rodziców i ulubionej nauczycielki, 
a przy tym docinają sobie i kłócą się zawzięcie. Mimo to 
każdy wie, że w sprawach ważnych można na nich polegać, 
bo doskonale rozumieją, czym jest lojalność i co w życiu liczy 
się najbardziej…
SZARA GODZINA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 201385

29,90
39,90 zł

Idealna książka 
dla wielbicieli 
przygód 
Mikołajka!

Dla dzieci
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Cztery pory baśni
Bogato ilustrowany tom baśni wpisanych w rytm czterech pór 
roku. Zgromadzono tu opowieści pełne mądrości, ciepła i humo-
ru, napisane przez znanego polskiego baśniopisarza. Baśniowe 
historie nawiązują do ważnych dni, świąt kościelnych, Dnia 
Babci, Dnia Dziadka, początku roku szkolnego i innych wydarzeń. 
Do książki dołączona jest bajkowa torba w prezencie.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717835

5 minut z baśnią
Księga pięciominutowych baśni, znanych i cenionych autorów! 
Spotkamy tu historie dzieci, zwierząt, dzielnych młodzieńców 
i pięknych księżniczek. Kurczaczek Duraczek, Jaś i Małgosia, 
dobry ogr i psotna wróżka – oni wszyscy czekają na spotkanie 
z najmłodszymi czytelnikami. Przeczytanie każdej z tych baśni 
zajmuje 5 minut!
JEDNOŚĆ, 16×22, s. 512, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 716913

Opowiem ci bajkę
Istnieją takie baśnie i bajki, które poznajemy jako dzieci, a po-
tem chętnie czytamy je swoim dzieciom, aby następnie i one je 
przekazały następnemu pokoleniu. Opowiem ci bajkę to zbiór 
właśnie takich opowieści. Klasyczne baśnie i bajki, piękna opra-
wa ilustracyjna i grafi czna czynią tę księgę wspaniałym prezen-
tem dla każdego dziecka.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, złocenia, kolorowe ilustracje

KOD: 718221

Opowieści do poduszki
Te pełne uroku i ciepła piękne opowieści kierujemy do wszyst-
kich małych dzieci, które lubią zasypiać kołysane najpiękniej-
szymi historiami. W przygotowanym przez nas zbiorze ukryły 
się klasyczne baśnie, barwne, melodyjne opowieści, opatrzone 
pogodnymi ilustracjami, dzięki którym maluchy śnić będą tylko 
kolorowe sny.  
JEDNOŚĆ, 24×24, s. 152, twarda

KOD: 441346

24,50
49,00 zł

18,50
36,90 zł

50 %
Rabat

14,90
30,00 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

29,90
59,00 zł

Dla dzieci
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17,90
39,90 zł

15,90

Julia Volmert

Jesteś jednym z nas
Opowieść o akceptacji
Ta mądra opowieść pomaga dzieciom zrozumieć, że różnimy 
się od siebie i to właśnie odmienność sprawia, że jesteśmy 
wyjątkowi i niepowtarzalni. I mimo różnic możemy się ze sobą 
przyjaźnić. Książka nie tylko uczy dzieci akceptacji, ale także 
dodaje pewności siebie tym, którzy sami – tak jak miś Bartek 
i wiewiórka Basia – wstydzą się swojego wyglądu i martwią się, 
czy zostaną zaakceptowani. Książeczka pomoże rodzicom i opie-
kunom rozpocząć z dziećmi rozmowę o potrzebie akceptacji 
siebie i innych.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 441872

Julia Volmert

Prezent dla ciebie
Opowieść o przyjaźni
Pełna emocji opowieść, która pomaga najmłodszym zrozu-
mieć, czym jest przyjaźń i w jaki sposób warto ją okazywać. Ta 
książeczka pokazuje dzieciom, że najcenniejsze, co dostajemy 
od przyjaciela, to jego obecność, czas, zrozumienie i… sama 
przyjaźń. Uroczo zilustrowane perypetie sympatycznego misia 
Bartka zaciekawią małych czytelników i pomogą zrozumieć 
przesłanie tej opowieści. Książeczka pomoże rodzicom i opie-
kunom rozpocząć z dziećmi rozmowę o budowaniu relacji 
i wartości przyjaźni.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 441865

Julia Volmert

Gdzie jesteś, misiu?
Opowieść o uczuciach
Opowieść, która pomaga maluchom poznać i zrozumieć roz-
maite uczucia. W tej uroczej książeczce dzieci odnajdą wiele 
sytuacji, w których same doznały smutku, złości, zakłopotania, 
nadziei czy zadowolenia. Nazwy emocji i nastrojów zostały 
w tekście wyróżnione, aby bardziej je zaakcentować. Pomogą 
w tym także sympatyczne ilustracje, które pokazują, jak emocje 
odzwierciedlają się w gestach, postawie ciała i wyrazie twarzy.
JEDNOŚĆ, 29×21, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 441889

Magdalena Młodnicka

Strach ma wielkie oczy
Ta książka w przystępny i pełen humoru sposób dotyka te-
matu strachu. Przedstawia typowe sytuacje z życia dzieci, 
w których odczuwają one lęk. Opisuje je dziecięcym językiem 
i proponuje mnóstwo praktycznych porad. Wszystko po to, by 
w łatwy sposób „rozbroić strach” i sprawić, by już dłużej nie 
miał nad dzieckiem władzy. Jak nie wpadać w panikę przed 
wizytą u lekarza? Jak spokojnie zasnąć w ciemnym pokoju?  
Warto sięgnąć po tę książkę, by skutecznie rozwiązać ważne 
problemy najmłodszych!
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 719075

15,90 15,90

19,90

Książa, która 
dodaje odwagi

Dla dzieci
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Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Mapa samochodowa Polski

Wielki pontyfi kat 
św. Jana Pawła II
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

Grzegorz Strzeboński

Co warto wiedzieć o krajach
Mapa dla dzieci w prezencie!
Dzieci są zawsze bardzo ciekawe świata! Książka w zabawny i nietypowy sposób 
odpowiada na pytania, jakie mogą zadawać. Krótkie, wesołe wierszyki opowiada-
ją o najbardziej znanych i ciekawych krajach. Mały czytelnik dowie się z tej książki 
o stolicach i najciekawszych miejscach omawianych państw, o typowych zwyczajach, 
o charakterystycznych zwierzętach, a także o tradycjach kulinarnych, tańcach, sa-
mochodach czy ubiorach. Kolorowa, pełna humoru książka, wypełniona bogactwem 
rysunków i fotografi i, spodoba się każdemu dziecku i dostarczy mu wiele radości!
GREG, 17×24, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 175516

Egipt

TurcjaGrecja

HiszpaniaAmeryki

Meksyk

Brazylia
Zjednoczone

Emiraty Arabskie

Tylko
9,90 zł
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Nowe dyktanda
Szkoła podstawowa 
klasy 7-8
Dyktanda przeznaczone dla klas 7 i 8 
szkoły podstawowej. Zamieszczono tu 
dyktanda o różnorodnej tematyce, róż-
niące się długością i poziomem zaawan-
sowania. Dyktanda uporządkowano 
według stopnia trudności.
GREG, 17×24, s. 184, miękka

KOD: 179002

Nowe dyktanda
Szkoła podstawowa 
klasy 4-6 
Zbiór różnorodnych tekstów dyktand, 
o różnej długości i zróżnicowanym po-
ziomie trudności. Aby można było łatwo 
odnaleźć teksty dotyczące odpowiedniej 
trudności ortograficznej, wprowadzo-
no podział na dyktanda łatwe, średnie 
i trudne.
GREG, 17×24, s. 180, miękka

KOD: 175936

Nowe dyktanda
Szkoła podstawowa 
klasy 1-3 
Dyktanda mają różną długość i po-
ziom trudności, w zależności od wieku 
dziecka, dla którego są przeznaczone. 
Uporządkowano je według stopnia trud-
ności stosując podział na łatwe, średnie 
i trudne.
GREG, 17×24, s. 160, miękka

KOD: 175943

Opracowania lektur 
i wierszy 
Szkoła podstawowa  
klasy 7-8
Uczniowie klas 7 i 8 znajdą tutaj omó-
wienia lektur (obowiązkowych i uzupeł-
niających) oraz interpretacje wierszy. Są 
tutaj biografie, streszczenia, charakte-
rystyki bohaterów, problematyka oraz 
pewniaki na test. Zgodne z nową pod-
stawą programową (od 2017/2018).
GREG, 17×24, s. 320, miękka

KOD: 177893

Opracowania lektur 
i wierszy 
Liceum/technikum
Książka przygotowana z myślą 
o uczniach uczęszczających do zre-
formowanych szkół średnich.  
Zawiera omówienia, streszczenia oraz 
charakterystyki bohaterów wszystkich 
lektur obowiązkowych i uzupełniających 
z poziomu podstawowego czterech klas 
liceum.
GREG, 17×24, s. 544, miękka

KOD: 171662

Opracowania lektur 
i wierszy 
Szkoła podstawowa  
klasy 4-6
Książka zawiera dokładne omówienia 
wszystkich znajdujących się w podsta-
wie lektur i wierszy. Są tutaj biografie, 
streszczenia, charakterystyki bohaterów, 
problematyka oraz pewniaki na test. 
Zgodne z nową podstawą programową 
(od 2017/2018).
GREG, 17×24, s. 480, miękka

KOD: 177886

24,90 24,9024,90

Tylko
9,90 zł

Tylko
12,90 zł

Tylko
12,90 zł

NowośćNowośćNowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Słownik ortografi czny
Wydanie kieszonkowe
Słownik zawiera ponad 40 000 kłopo-
tliwych, ale często używanych wyrazów. 
Przypomina reguły polskiej ortogra-
fi i z uwzględnieniem najnowszych 
zmian. Dokładnie omawia m.in. pisow-
nię imiesłowów przymiotnikowych czyn-
nych i biernych z przeczeniem „nie”.
GREG, 11×15, s. 432, twarda

KOD: 273931

Słownik angielsko-polski, 
polsko-angielski 3w1
Wydanie kieszonkowe
Słownik zawiera ok. 40 000 wyrażeń 
i zwrotów. Obejmuje podstawowe 
słownictwo, przydatne w nauce języka 
i w życiu codziennym. Zamieszczono tu 
również dodatek gramatyczny, listę nazw 
geografi cznych oraz rozmówki zawierają-
ce podstawowe zwroty.
GREG, 11×15, s. 608, twarda

KOD: 277434

Słownik niemiecko-polski, 
polsko-niemiecki 3w1
Wydanie kieszonkowe
Słownik zawiera ok. 40 000 wyrażeń i zwro-
tów. Obejmuje podstawowe słownictwo, 
przydatne w nauce języka i w życiu codzien-
nym. Słownik uzupełniono o zarys grama-
tyki niemieckiej, listę nazw geografi cznych 
oraz rozmówki niezbędne w codziennych 
kontaktach.
GREG, 11×15, s. 512, twarda

KOD: 277526

10,90 12,90 12,90

Su

per cena!

39,90 zł
134134,90,90

Słownik ortografi czny
Słownik ortografi czny Wydawnictwa 
GREG to książka niezbędna w codzien-
nej pracy szkolnej, która powinna 
znajdować się na półce każdego ucznia. 
Jako pozycja rzetelnie i profesjonal-
nie opracowana jest polecany przez 
nauczycieli języka polskiego. Zawiera 
60 000 haseł opracowanych z najwyższą 
merytoryczną starannością, jest w pełni 
zgodny z najnowszymi normami języka 
polskiego.
GREG, 15×21, s. 656, twarda

KOD: 273924

22,90
34,90
39,90 zł

Słownik niemiecko-polski, 
polsko-niemiecki  3w1 
Słownik zawiera 90 000 haseł, zwrotów 
i znaczeń przydatnych w praktyce szkolnej 
i w codziennym użyciu. Publikacja została 
rozszerzona o zasady gramatyki języka nie-
mieckiego przedstawione prostym, zrozumia-
łym językiem, w przystępny i funkcjonalny 
sposób. Atutem Słownika... i wielkim udogod-
nieniem dla użytkowników są także rozmówki 
niemiecko-polskie, zawierające zbiór przy-
datnych zwrotów i sformułowań z podziałem 
na bloki tematyczne.
GREG, 15×21, s. 792, twarda

KOD: 170146

24,90
34,90
39,90 zł

Słownik angielsko-polski, 
polsko-angielski 3w1 
Słownik zawiera ponad 90 000 haseł, 
zwrotów i znaczeń. Został rozszerzony 
o dwa funkcjonalne dodatki: zasady gra-
matyki angielskiej oraz rozmówki polsko
-angielskie. Największym atutem słow-
nika jest uproszczona wymowa podana 
przy każdym haśle, co czyni tę książkę 
absolutnie wyjątkową na rynku. Szeroki 
wybór słownictwa sprawia, że słownika 
można używać zarówno w szkole, jak i na 
studiach czy podczas przygotowań do 
wyjazdu za granicę.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

KOD: 170160

26,90

Nowość Nowość Nowość

Edukacja
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Lucyna Szary

Ilustrowany słownik 
ortografi czny
Ilustrowany słownik ortografi czny zawie-
ra przystępnie opisane reguły ortogra-
fi czne, dzięki którym każde dziecko z ła-
twością zapamięta najważniejsze zasady, 
wyjątki i przykłady. Słownik zawiera po-
nad 30 000 słów, a każda ze stron ozdo-
biona jest barwnymi, zabawnymi ilustra-
cjami, dzięki którym sprawdzanie słówek 
w słowniku i nauka ortografi i staną się 
niesamowitą przygodą!
GREG, 17×24, s. 240, twarda

KOD: 179255

Lucyna Szary

Ilustrowany słownik 
frazeologiczny
Związki frazeologiczne to najciekawsze, 
najbardziej fascynujące i zaskakują-
ce połączenia słów w naszym języku. 
Ilustrowany słownik frazeologiczny 
powstał z myślą o uczniach szkoły pod-
stawowej i każdym, kto lubi dowiadywać 
się nowych rzeczy, dobrze się przy tym 
bawiąc. Obszerny zbiór związków fraze-
ologicznych zawiera wszystkie najpopu-
larniejsze związki, ale również te mało 
znane, ale szalenie ciekawe.
GREG, 17×24, s. 208, twarda

KOD: 173932

Katarzyna Ćwiękała

Ilustrowany słownik 
wyrazów obcych
Wybór najważniejszych słów w języku 
polskim, które pochodzą z innych ję-
zyków. Wiedza ta przyda się w szkole 
i życiu codziennym. Każde hasło – słowo 
zostało wyjaśnione w przystępny spo-
sób, zawiera informacje, z jakiego języka 
się wywodzi. Ponadto do każdego hasła 
dodana została historyjka, która zawie-
ra śmieszną scenkę z tym słówkiem, 
ilustruje go. Fabularyzowane opowieści 
i pięknie ilustracje sprawiają, że słownik 
czyta się jak książkę.
GREG, 17×24, s. 184, twarda

KOD: 173949

Małgorzata Białek

Ilustrowany słownik 
przysłów
Prezentujemy obszerny zbiór przysłów, 
wyjaśnionych w prosty i przystępny 
sposób. Słownik zawiera najciekawsze 
i najważniejsze przysłowia, z jakimi 
można spotkać się w życiu codziennym 
oraz w książkach i w podręcznikach. 
Słownik powstał z myślą o uczniach 
szkoły podstawowej, ale przyda się na-
wet dorosłym! Hasła – przysłowia wyja-
śnione są w przystępny sposób, do tego 
każde z nich zawiera opowiastkę, histo-
ryjkę ilustrującą dane przysłowie.
GREG, 17×24, s. 176, twarda

KOD: 173925

22,90

22,90 22,9022,90

Bestseller

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 179248

22,90

Adrian Golis 

Ilustrowany słownik 
niemiecko-polski, 
polsko-niemiecki
Słownik jest przeznaczony dla dzieci 
uczących się języka niemieckiego na 
pierwszym etapie edukacji. Zawiera 
około 6000 haseł, opatrzonych wspania-
łymi, kolorowymi ilustracjami. Wszystkie 
słówka posiadają uproszczony zapis 
wymowy.
GREG, 17×24, s. 208, twarda

KOD: 173406

22,90

Edukacja



5

Słownik pisarzy
Słownik pisarzy zawiera biografie naj-
ważniejszych pisarzy, opis ich najważ-
niejszych dzieł oraz ciekawe fakty z ży-
cia. Doskonała pomoc na lekcje języka 
polskiego.
GREG, 15×21, s. 440, twarda

KOD: 274525

Słownik motywów 
literackich
Słownik zawiera ponad 150 najpopu-
larniejszych motywów, jakie występują 
w literaturze polskiej i obcej (np. dziec-
ko, król, miłość, rewolucja, samotność, 
wojna, żona itp.). Motywy przedstawiono 
w kolejności alfabetycznej i wzbogacono 
o przykłady ułożone chronologicznie 
i podzielone epokami. 
GREG, 15×21, s. 448, twarda

KOD: 273948

Słownik matematyka
Najlepszy słownik dla uczniów, którzy 
poszukują przystępnie zaprezentowanej 
wiedzy z zakresu matematyki. Słownik 
jest dostosowany do podstawy progra-
mowej – zawiera wszystkie informacje 
wymagane w szkole. Sprawdzi się pod-
czas przygotowania do odpowiedzi lub 
nauki przed sprawdzianem.
GREG, 15×21, s. 288, twarda

KOD: 178753

Słownik wyrazów 
bliskoznacznych
Słownik wyrazów bliskoznacznych obej-
muje największy wybór haseł opracowa-
nych w oparciu o reguły współczesnej 
polszczyzny. Wskazuje też przykładowe 
zastosowania.
GREG, 15×21, s. 312, twarda

KOD: 274853

Słownik wyrazów 
obcych
Słownik wyrazów obcych zawiera bogaty 
wybór haseł i precyzyjnie wyjaśnia ich 
znaczenia. Doskonale opisuje zapoży-
czenia dawne oraz współczesne.
GREG, 15×21, s. 408, twarda

KOD: 276413

Słownik terminów 
literackich
Słownik terminów literackich zawiera 
największy wybór terminów literackich 
i szczegółowo je omawia. Znajdziemy 
w nim omówienie epok oraz zrozumiale 
przedstawione definicje.
GREG, 15×21, s. 272, twarda

KOD: 273955

14,90

14,90

18,90

14,90

17,90

17,90

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Słowniki polecane przez nauczycieli!

Super ceny!

Edukacja
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Encyklopedia szkolna
Biologia
Idealna pomoc dla ucznia szkoły pod-
stawowej i liceum. Pełen zakres wia-
domości wymaganych w szkole, teksty 
łatwe do zapamiętania, zgodne z pro-
gramem i wymaganiami nauczycieli, 
atrakcyjne wykresy, tabele, ilustracje.
GREG, 17×24, s. 632, twarda

KOD: 277564

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografi a
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

KOD: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

KOD: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 276680

Bestseller

Nowość

Edukacja
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Gramatyka
Kompendium wiedzy z fonetyki, słowo-
twórstwa, fl eksji i składni – wymaganej 
w podstawie programowej od uczniów 
szkoły podstawowej i liceum. Książka 
– napisana przystępnym językiem – zos-
tała zilustrowana licznymi przykładami. 
Zagadnienia opatrzono  ćwiczeniami, 
które pozwalają lepiej zrozumieć 
materiał.
GREG, 16×23, s. 172, miękka

KOD: 271050

34,90
39,90 zł

Jak pisać (rozprawkę, 
opowiadanie, 
charakterystykę…)
Zgodny z nową podstawą programową, 
kompleksowy poradnik dla uczniów 
szkoły podstawowej, którzy mają 
problemy z pracami pisemnymi lub 
chcą udoskonalić swoje umiejętności. 
Zrozumienie, jak prawidłowo napisać 
wypracowanie, nigdy jeszcze nie było 
tak proste!
GREG, 16×23, s. 224, miękka

KOD: 172652

Encyklopedia szkolna
Fizyka z astronomią
Kompletne i rzetelne opracowanie ma-
teriału z fi zyki z elementami astronomii 
z zakresu szkoły podstawowej i liceum, 
poszerzone o dodatkowe informacje 
i ciekawostki. Zawiera podstawowe in-
formacje, wykresy, wzory i zestawienia 
pomocne przy pogłębianiu wiedzy. 
GREG, 17×24, s. 512, twarda

KOD: 172102

Encyklopedia szkolna
Chemia
Encyklopedia zawiera wiedzę z chemii 
wymaganą podczas nauki w szkole pod-
stawowej i w liceum. Napisana w spo-
sób przystępny i zrozumiały dla każdego 
ucznia, zawiera najważniejsze wzory, 
reakcje, defi nicje, biografi e naukowców, 
dodatek encyklopedyczny oraz indeks. 
GREG, 17×24, s. 568, twarda

KOD: 172638

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Stefan Buijsman

Plusy i minusy
Książka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek 
bali się matematyki!
Autor tej wyjątkowej książki – utalentowany 
fi lozof matematyki, zna teorię grafów, staty-
stykę, działanie algorytmów Google’a itp. Ten 
młody geniusz wieku 20 lat został doktorem 
(!) i jak mało kto potrafi  „zarazić” dzieci 
pasją do matematyki! Dzięki tej książce ma-
tematyka przestanie być źródłem nudy i fru-
stracji, a stanie się fascynującą przygodą!
ZNAK, 13×20, s. 306, twarda, cz.-b. ilustracje

KOD: 056477

34,90
42,90 zł

Kaligrafi a
Jeśli komuś do tej pory kaligrafi a kojarzyła 
się z nudą, koniecznie powinien sięgnąć po 
tę książkę! Dzięki poradom i metodom za-
proponowanym w tym poradniku kaligrafi a 
okazuje się pożyteczną umiejętnością, jak 
również świetnym sposobem na popra-
wę koncentracji, pobudzenie wyobraźni, 
a przede wszystkim relaks. Ponadto, dzięki 
kaligrafi i można samodzielnie stworzyć 
użyteczne projekty, na przykład własne 
logo lub plakat na ścianę. 
ZNAK, 20×29, s. 152, miękka

KOD: 039920

22,90
24,90 zł

12,90

7,90

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Edukacja
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Elementarz dobrych 
manier
Dobre maniery to podstawa! Ale jak 
nauczyć się tych wszystkich zasad? 
Z pomocą najmłodszym przyjdzie 
Elementarz dobrych manier – barwna 
książka zawierająca krótkie, zabawne 
wierszyki przedstawiające właściwe 
zachowania w różnych codziennych 
sytuacjach.
GREG, 20×20, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 175677

Elementarz mądrego 
dziecka
Dzieci zafascynowane otaczającym 
światem ciągle zadają nowe pytania . 
Przedstawiamy książkę, która odpowie 
na wiele z tych pytań, a dzięki swojej 
wszechstronności zaciekawi każdego 
malucha. Proste i łatwe do zrozumienia 
wierszyki podzielone na grupy tema-
tyczne prezentują ciekawe zagadnienia 
z wielu dziedzin.
GREG, 20×20, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 175370

Elementarz patrioty, 
czyli kocham Polskę
Przedstawiamy książkę, która będzie 
idealnym punktem wyjścia do roz-
mów o Polsce i o tym, co to znaczy być 
Polakiem. Zawarte w elementarzu treści 
przedstawione są za pomocą wesołych, 
łatwo wpadających w ucho wierszyków, 
uzupełnionych barwnymi rysunkami, 
zdjęciami i mapami.
GREG, 20×20, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 177626

Marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy 
metodą sylabową
Metoda sylabowa polecana jest przez 
nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego. Pierwsza część książki 
zawiera prezentację literek i sylab, w dru-
giej zaś znajdują się czytanki, które są 
ułożone od najprostszej do najtrudniej-
szej. W całej książce zastosowano podział 
na sylaby, przykładowe słówka, proste 
zdania, dzięki czemu dziecko szybko 
nauczy się czytać płynnie. Zajmujące 
czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne 
ilustracje są dodatkowym atutem książki.
GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173703

21,90

Bestseller

Marta Kurdziel, Maria Zagnińska 

Elementarz. Matematyka
Wprowadzenie w świat cyferek i dzia-
łań matematycznych krok po kroku, ze 
szczególnym naciskiem na absolutne 
podstawy tego przedmiotu. Wychodząc 
od zadań przypominających bardziej 
zabawę, które uczą działań na zbiorach 
i kluczowych pojęć „więcej – mniej – tyle 
samo – po lewej – po prawej”, książka 
przedstawia cyferki, uczy podstawowych 
działań i zapoznaje z prostymi zadania-
mi tekstowymi. Wszystko to w wesołej, 
przyjaznej dziecku oprawie graficznej, 
pełnej kolorowych, zabawnych rysunków.
GREG, 20×29, s. 144, miękka

KOD: 175790

21,90

Marta Kurdziel

Elementarz. Ćwiczenia 
w czytaniu i pisaniu 
Elementarz do nauki czytania metodą 
sylabową i zeszyt ćwiczeń w jednym! 
W pierwszej części książki zaprezentowa-
ne są literki oraz sposoby, w jakie łączą 
się z innymi literkami, tworząc sylaby, 
słowa i zdania. Druga część zawiera czy-
tanki przeznaczone do czytania metodą 
sylabową oraz wiersze dla dzieci wraz 
z zadaniami. Dzięki nim dzieci uczą się 
czytania ze zrozumieniem oraz ćwiczą pi-
sanie. Znakomity sposób na to, by każde 
dziecko nauczyło się pisać i czytać.
GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173741

19,90

19,9019,9019,90

NowośćNowośćNowość

Edukacja
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34,90
39,90 zł

34,90
37,90 zł

34,90
39,90 zł

Słownik ortografi czny z dyktandami
W słowniku obszerny zbiór 
dyktand!
Słownik ortografi czny z dyktandami to nieoceniona pomoc 
dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane 
do ich poziomu rozwoju, a zarazem znacznie poszerzające 
słownictwo (przy trudniejszych wyrazach podano ich znacze-
nie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpli-
wości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, 
reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17×25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877912

21,90
24,90 zł

Pakiet Mój Elementarz + ćwiczenia 
W książce Mój elementarz prezentowana jest sylabowa meto-
da czytania (dziecko uczy się czytać dzieląc wyraz na sylaby, 
a nie na pojedyncze litery). Dodatkowo każdy tekst drukowany 
został zapisany również literami pisanymi, by pokazać dziecku 
różnicę w zapisie i oswoić je z pismem zeszytowym. Przy każ-
dej literze zamieszczono też liniaturę, w której dziecko może 
poćwiczyć pisanie danej litery oraz wyrazów ją zawierających. 
Dołączone ćwiczenia pomagają w nauce ładnego pisania i czy-
tania metodą sylabową.
BOOKS&FUN, 
Książka: 21×29, s. 140, twarda
Ćwiczenia: 21×29, s. 32, miękka

KOD: 973632

Wielki atlas ptaków polski
Wielka skarbnica wiedzy o ptakach!
Książka prezentuje ponad 300 krajowych gatunków ptaków 
z uwzględnieniem opisów rzędów i szczegółowych charakte-
rystyk wybranych gatunków. Z pomocą tego atlasu poznamy 
wygląd i cechy fi zyczne ptaków, ich zachowania rozrodcze, 
środowiska, w których żyją, a także ciekawostki na ich temat, 
niekiedy mocno zaskakujące. Fachowe komentarze zostały 
uzupełnione o znakomite ilustracje poszczególnych gatunków.
DRAGON, 20×28, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 722582

Wielki atlas kosmosu
Wspaniałe kompendium 
o kosmosie!
Wielki atlas kosmosu jest zaproszeniem do pasjonującej 
wyprawy po najwspanialszych skarbach, jakie odkrywa przed 
nami gwiezdny fi rmament. Wystarczy uruchomić wyobraźnię 
i dać się ponieść książkowej narracji, by poczuć w sobie zew 
odkrywcy podziwiającego piękno natury. Znakomicie ilustro-
wane dzieło odkrywa przed nami tajemnice wszechświata.
DRAGON, 21×28, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 878612

49,90
99,95 zł

49,90
99,95 zł

50 zł
Oszczędzasz

50 zł
Oszczędzasz

Nowość

Edukacja
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Bójka na słówka
Gra do nauki niemieckiego
Pożyteczna gra, dzięki której można poprawić spostrzegaw-
czość i refleks oraz nauczyć się nowych, przydatnych słówek.
Dzięki grze można przyswoić sobie blisko 200 słów.
3 warianty rozgrywek; 2 poziomy trudności, 105 kart 
z kolorowymi ilustracjami. 
EDGARD, wymiary pudełka: 15×15×4 cm, czas gry: 10-15 minut, ilość graczy: 
2-8, wiek: 6+

KOD: 646904

Bójka na słówka
Gra do nauki angielskiego
Wciągająca gra edukacyjna, dzięki której dziecko poprawi 
swoją spostrzegawczość, refleks, a także szybko nauczy się 
nowych, przydatnych słówek. Dzięki grze można opanować 
blisko 200 słów.
3 warianty rozgrywek; 2 poziomy trudności, 105 kart 
z kolorowymi ilustracjami. 
EDGARD, wymiary pudełka: 15×15×4 cm, czas gry: 10-15 minut, ilość graczy: 
2-8, wiek: 6+

KOD: 646539

Bójka na mnożenie
Gra do nauki tabliczki mnożenia
Inspirująca gra dla dzieci rozpoczynających naukę tabliczki 
mnożenia, która dzięki połączeniu nauki z zabawą daje naj-
lepsze rezultaty w edukacji. 
3 warianty rozgrywek; 3 poziomy trudności, 105 kart 
z kolorowymi ilustracjami. 
EDGARD, wymiary pudełka: 15×15×4 cm, czas gry: 10-20 minut, ilość graczy: 
2-6, wiek: 6+

KOD: 767203

Bójka na czytanie 
Gra do nauki czytania
Wyjątkowa gra dla dzieci rozpoczynających naukę czytania, 
która poprzez połączenie nauki z zabawą daje najlepsze 
efekty w edukacji. Gra wykorzystuje metodę sylabową i do-
skonali tę umiejętność z każdą rozgrywką. 
3 warianty rozgrywek; 3 poziomy trudności, 105 kart 
z kolorowymi ilustracjami. 
EDGARD, wymiary pudełka: 15×15×4 cm, czas gry: 10-20 minut, ilość graczy: 
2-6, wiek: 6+

KOD: 767197

39,90

39,9039,90

39,90

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Edukacja
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Żaby czy kraby
Gra na mnożenie
Gra matematyczna, która utrwala znajomość tabliczki mnoże-
nia w zakresie 100, angażując wyobraźnię i pozytywne emocje 
towarzyszące wspólnej zabawie. Pozwala dziecku samodziel-
nie zrozumieć istotę mnożenia, a nie tylko wykuć tabliczkę na 
pamięć. Dzięki umiejętności szybkiego mnożenia w pamięci 
uczeń bez problemu poradzi sobie w codziennych sytuacjach.
1 duża plansza, mała plansza, 20 dużych żetonów, 4 małe 
żetony, instrukcja. 
EDGARD, wymiary pudełka: 25×25×6 cm, wiek: 6+

KOD: 646683

Piraci
Gra matematyczna na dodawanie 
i odejmowanie
Edukacyjna gra matematyczna dla przedszkolaków i dzie-
ci wczesnoszkolnych, rozwijająca umiejętność dodawania 
i odejmowania w zakresie 1–20 oraz rozwijająca pamięć, kon-
centrację i myślenie logiczne. Poprzez zabawę i rywalizację 
dzieci szybciej opanowują nowe umiejętności, potrafią zapa-
miętać więcej szczegółów oraz zastosować działania mate-
matyczne przy rozwiązywaniu codziennych problemów. 
4 plansze, 99 żetonów, instrukcja. 
EDGARD, wymiary pudełka: 25×25×6 cm, wiek: 4-8 lat

KOD: 646676

Sylaba do sylaby
Gra edukacyjna 
Klasyczna układanka obrazkowo-sylabowa, dzięki której 
dzieci uczą się czytania, przechodząc od etapu rozpoznania 
sylab do łączenia ich w wyrazy. Zabawa z kolorowymi żetona-
mi rozwija zmysły wzroku, słuchu oraz dotyku, dzięki czemu 
dziecko sprawniej radzi sobie z nowym wyzwaniem, jakim 
jest nauka czytania. 
144 żetony z literami, 36 żetonów z obrazkami, instrukcja.
EDGARD, wymiary pudełka: 21×21×5 cm, wiek: 4-8 lat

KOD: 767227

Litera do litery
Gra edukacyjna 
Zabawa wspomagająca naukę czytania: klasyczna układanka 
obrazkowo-literowa, dzięki której dzieci uczą się czytania, 
przechodząc od etapu poznania liter do układania z nich 
wyrazów i czytania. Zabawa z kolorowymi żetonami angażuje 
zmysły wzroku, słuchu oraz dotyku, dzięki czemu dziecko 
efektywniej radzi sobie z czytaniem. 
144 żetony z literami, 36 żetonów z obrazkami, instrukcja.
EDGARD, wymiary pudełka: 21×21×5 cm, wiek: 4-8 lat

KOD: 767210

44,90 44,90

36,90 36,90

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Edukacja
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Polska
Edukacyjna gra planszowa 
dla 2–5 graczy w wieku powyżej 5 lat
Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre oko, 
refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, poszu-
kuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące podróże 
po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na dostosowanie 
rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra rozwija kon-
centrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność pracy w grupie. 
Przybliża również zagadnienia związane z geografi ą i historią Polski 
oraz z fauną i fl orą występującą na jej terenie.
Plansza do gry, plakat, 15 kart do gry obserwacyjnej, 10 kart ruchu, 
30 kart z pytaniami, 5 pionków, kostka do gry, instrukcja.
EDGARD, wymiary pudełka: 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki: ok. 20-40 min.

KOD: 646782

44,90

Bestseller

Świat 
Gra edukacyjna 
Niezwykła wyprawa przez kontynenty, wyspy i oceany. Gra 
edukacyjna „Świat” to nie lada gratka dla miłośników podró-
ży, w czasie której ścigają się oni o zwycięstwo i odwiedzają 
najciekawsze miejsca na Ziemi, odkrywają skarby natury oraz 
architektoniczne perełki, a przy tym ćwiczą spostrzegawczość 
oraz refl eks. 
Plansza do gry, 55 kart, pionki, kostka do gry, instrukcja. 
EDGARD, wymiary pudełka: 25×25×6 cm, wiek: 6+

KOD: 767098

Potwory głodomory
Gra na liczenie
Gra rozwijająca umiejętność liczenia i wykonywania działań: 
uczy najmłodsze dzieci liczenia do 10 oraz dodawania i odej-
mowania w zakresie 1–20. Dodatkowo gracze trenują spostrze-
gawczość, koncentrację oraz uczą się rywalizacji. Dzięki tej grze 
dzieci będą potrafi ły zastosować działania matematyczne do 
rozwiązywania codziennych problemów. 
16 pasków do układania plansz, 15 okrągłych żetonów, 15 pro-
stokątnych żetonów, instrukcja
EDGARD, wymiary pudełka: 25×25×6 cm, wiek: 3-6 lat

KOD: 646799

39,9044,90

NowośćNowość

Edukacja
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Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskiego 
aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób prze-
kazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii naszego kra-
ju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie – oprócz 
kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń politycznych 
związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa polskiego, 
prezentowane są sylwetki władców i ich najważniejsze dokona-
nia oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych wybit-
nych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele cieka-
wostek z różnych dziedzin i odwołań do historii powszechnej.  
MARTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

29,90
49,99 zł

40 %
Rabat

29,90
49,99 zł

40 %
Rabat

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające 
dzieje naszego globu przez pryzmat rozwoju kultur, społeczeństw, 
państw i narodów, od zarania dziejów po czasy współczesne. 
Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę osiągnięć i dokonań 
ludzi żyjących na wszystkich kontynentach. Książka została po-
dzielona na dziewięć chronologicznych rozdziałów, z których 
każdy w prosty i rzeczowy sposób omawia najdonioślejsze wyda-
rzenia opisywanych czasów. Barwnie ilustrowana książka obfi tuje 
w biogramy wybitnych postaci. Każdy rozdział zawiera wiele cie-
kawostek z różnych dziedzin, a także zestawienia najważniejszych 
dat. Atlas może być świetną pomocą do nauki historii.
MARTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222831

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Atlas Polski dla dzieci 
Polska w pigułce dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geografi cznej o Polsce zawarte 
w barwnym, bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, 
przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i kolorowe 
rysunki.
Fizyczna mapa polski, rzeki, morza i jeziora, wyżyny i niziny, góry, 
parki narodowe, zwierzęta i rośliny, mapa administracyjna, miasta , 
regiony, mapa turystyczna.
FENIKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 321742

9,90
19,90 zł

Pierwsza encyklopedia 
dla najmłodszych (wiek 3-9 lat)
Zestaw zawiera 10 tomów, a w każdym została przedstawiona 
inna dziedzina wiedzy o otaczającym nas świecie: Planeta Ziemia, 
Niezwykłe zwierzęta, Niezwykłe rośliny, Dinozaury, Ciało człowieka, 
W lesie, Zwierzęta w gospodarstwie, Zwierzęta domowe, Wielkie 
maszyny, Technika. Z całą pewnością każdy przedszkolak znajdzie 
tu coś dla siebie, a niejeden dorosły pozna ciekawostki, które go 
wprawią w zdumienie. Encyklopedia w prostych słowach wyjaśnia 
trudne pojęcia i zjawiska. Na ilustracje składają się zarówno nie-
zbędne rysunki poglądowe, jak i zdjęcia dzieci poznających daną 
dziedzinę wiedzy. 
Każdy tom: 
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 22×22, s. 32, 
twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

KOD: 179259

109,00
129,00 zł

Komplet 
10 tomów!

Bestseller

Edukacja
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yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Notes 
„Zioła” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290278

Notes „Mam 
w sobie to coś”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290261

Notatnik
„Herbatka ziołowa”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290254

Notes 
„Zielone liście” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290285

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Piórnik polski 
Bóg, Honor, Ojczyzna
Piórnik 
z motywem 
patriotycznym!
MESIO.PL, 5×5×20, 100% poliester

KOD: 883860

Piórnik polski 
Folk łowicki
Wyjątkowy 
piórnik 
z motywem 
ludowym!
MESIO.PL, 5×5×20, 100% poliester

KOD: 881187

19,9019,90

Worek-plecak
Folk łowicki
Wyjątkowy bawełniany 
worek-plecak z motywem 
łowickim!
Duży worek typu plecak, 
bawełniane sznurki, bardzo 
wytrzymały, wodoszczelny 
materiał. Idealny na obuwie, 
na trening, na basen.  
Produkt polski.
MESIO.PL, 36×45, bawełna

KOD: 880692

34,90

Worek-plecak
Polski Orzeł
Wyjątkowy bawełniany 
worek-plecak z motywem 
patriotycznym!
Worek-plecak wykonany 
z bardzo mocnego materiału 
o fakturze płótna. Można prać 
w pralce. Worek ma ściągane 
szelki z grubego  bawełnianego 
sznurka. Zadrukowany 
jednostronnie. 
Produkt polski.
MESIO.PL, 35×43, bawełna

KOD: 883211

34,90

Edukacja
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Komplet pióro + długopis WINNER 
BLACK (w etui)
Kolekcja WINNER BLACK składa się z pióra wiecznego oraz 
długopisu. Pióro metalowe zostało wyposażone w wzmacnianą 
stalówkę irydową wykonaną z stali szlachetnej i jest zasilane 
standardowymi nabojami atramentowymi. Długopis zaś wypo-
sażony jest w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu typu 
Parker 1,0 mm w kolorze niebieskim.
Zamykane etui kartonowe o zaokrąglonych brzegach z floko-
waną, wyciąganą wkładką, posiada granatowe, lakierowane 
pudełko ochronne.
CRESCO

KOD: 213791

Komplet pióro + długopis PARTNER 
(w etui)
Kolekcja PARTNER to bardzo elegancja kolekcja, w skład której 
wchodzi pióro wieczne oraz długopis. Pióro i długopis wykona-
no z aluminium, zaś stalówka wykonana została ze stali szla-
chetnej oraz posiada irydową końcówkę, natomiast długopis 
wyposażony jest w przyciskowy system wysuwania wkładu typu 
Parker 1,0 mm w kolorze niebieskim. 
Zamykane, czarne etui kartonowe wyściełane wewnątrz mate-
riałem, posiada granatowe, lakierowane pudełko ochronne.
CRESCO

KOD: 214064

Komplet pióro + długopis MAESTRO  
+ etui (w dodatkowym pudełku)
W skład kolekcji MAESTRO wchodzi pióro wieczne, zasilane 
standardowym nabojem atramentowym oraz długopis z przyci-
skowym mechanizmem wysuwania wkładu. Pióro wyposażone 
jest w stalówkę wykonaną ze stali szlachetnej oraz posiadają-
cą irydową końcówkę. Prosta linia, matowe kolory podkreślają 
ponadczasowy charakter kolekcji, która w zestawieniu z ele-
ganckim etui z ekoskóry stanowi doskonały pomysł na prezent.
CRESCO

KOD: 201262

Komplet pióro + długopis WINNER BLACK 
+ etui (w dodatkowym pudełku)
Kolekcja WINNER BLACK składa się z pióra wiecznego oraz długo-
pisu. Pióro metalowe zostało wyposażone w wzmacnianą stalówkę 
irydową wykonaną z stali szlachetnej i jest zasilane standardo-
wymi nabojami atramentowymi. Długopis zaś wyposażony jest 
w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu typu Parker 1,0 mm 
w kolorze niebieskim.
Opakowanie papierowe otwierane, a wewnątrz długopis oraz pióro 
i etui z czarnej ekoskóry z szerokim magnetycznym klipem.
CRESCO

KOD: 213814

39,9049,90

59,90 64,90

Unikalne zestawy prezentowe! Edukacja
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Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy 
dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki 
tej książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i strategia mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 440929

Szachy królewskie
Oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i fi gury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne fi gury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 30×15×5 cm

KOD: 012084

99,00 149,00

Wysoka jakość wykonania! 

Hit! Szachy drewniane As
Szachy drewniane As zostały wykonane w tradycyjnym polskim 
stylu. Figury szachowe, nawiązujące stylem do tradycyjnych sza-
chów królewskich, zostały wykonane z wysokiej jakości drewna. 
Tradycyjna wypalana szachownica zaopatrzona jest w specjalną 
wkładkę umożliwiającą przechowywanie fi gur. Rzeźbione szachy 
drewniane to bardzo gustowny i mądry prezent dla dzieci i do-
rosłych na każdą okazję!
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 42 × 42 cm, wymiary pola: 40 mm, wysokość 
króla: 105 mm

KOD: 350852

Nowość

Edukacja
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Szachy turniejowe turystyczne
Drewniane szachy turniejowe turystyczne z racji niedużych 
wymiarów to idealny pomysł na szachy podróżne. Wypalana 
i ręcznie malowana szachownica została wyposażona we 
wkładkę służącą do przechowywania figur.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 27 × 27 cm, wymiary pola: 25 mm, wyso-
kość króla: 60 mm

KOD: 350098

Szachy Royal Maxi 
Szachy Royal Maxi są jednym z najpopularniejszych i najbar-
dziej lubianych kompletów z naszej oferty szachów tradycyj-
nych. Ze względu na niewielkie wymiary komplet może być 
używany jako podróżniczy. Figury zostały starannie wykonane 
z drewna. Wypalana, składana szachownica zaopatrzona jest 
w czerwoną wkładkę na figury.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 31 × 31 cm, wymiary pola: 30 mm, wyso-
kość króla: 65 mm

KOD: 350111

Szachy drewniane turniejowe German
Z połączenia wykonanej w Polsce, eleganckiej, intarsjowanej ma-
honiem kasetki szachowej i indyjskich figur German 3,5 powstał 
unikalny komplet luksusowych szachów turniejowych. Figury 
zostały wykonane ręcznie z najwyższej jakości drewna. Są one 
bardzo dobrze wyważone i dokładnie wyszlifowane. Podklejone 
zielonym filcem, gładko przesuwają się po szachownicy. Kasetkę 
wykonali polscy rzemieślnicy, z wysokiej jakości drewna pozyski-
wanego na ekologicznych plantacjach.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 48 × 48 cm, wymiary pola: 50 mm, wysokość 
króla: 90 mm

KOD: 351903

Szachy drewniane magnetyczne
Klasyczne drewniane szachy magnetyczne. Figury kształtem 
przypominają profesjonalne szachy turniejowe. Składana 
szachownica została wyposażona w specjalną wkładkę na 
figury. Rzeźbione szachy magnetyczne to bardzo gustowny 
i niebanalny upominek dla dziecka i osoby dorosłej.
Wymiary kasety (po rozłożeniu): 28 × 28 cm, wymiary pola: 30 mm, wyso-
kość króla: 55 mm

KOD: 350050

129,00 249,00

79,00 89,00

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Edukacja
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Moje pierwsze szlaczki, literki i cyferki
Komplet 3 książek

Ćwiczenia zawarte w tym zestawie pomagają dziecku ćwiczyć 
sprawność manualną i przygotować się do późniejszego pisa-
nia literek i cyferek. Wprowadzają dziecko w świat pisma. Uczą 
łączyć litery oraz tworzyć proste wyrazy i zdania. Ćwiczenia z li-
czenia uczą dziecka pisania cyferek oraz wykonywania prostych 
działań matematycznych. 
Każda książka: BOOKS&FUN, 21×29, s. 32, miękka

KOD: 973656

Tylko
17,90 zł

Akademia 
wycinania
Wspaniała książeczka, dzięki 
której każde dziecko będzie 
mogło wykonać z papieru 
zwierzątka, kwiaty i inne ozdo-
by. Wystarczy tylko trochę 
kolorowego papieru, nożyczki 
i klej. Wszystkie propozycje 
zawarte w książce są bardzo 
łatwe do wykonania, a każdy 
opis opatrzony jest barwnymi 
fotografiami, na których przed-
stawiono, krok po kroku, jakie 
czynności należy wykonać. 
MARTEL, 21×30, s. 64,  
miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 546038

Akademia 
rysowania 
Pasjonująca rozrywka dla 
wszystkich, którzy lubią zaba-
wy z kredkami. Dzięki prostym, 
sympatycznym rysunkom 
i opisom kolejnych czynności 
dziecko narysuje ulubioną 
postać z bajki, pojazd lub 
zwierzątko. Poznawanie kolej-
nych etapów tworzenia rysun-
ków o zróżnicowanym stopniu 
trudności rozwija zdolności 
manualne oraz wzbogaca wy-
obraźnię i wiedzę dziecka.
MARTEL, 21×30, s. 108,  
miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 546045

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Rysujemy szlaczki, po śladzie, kształty, cyferki, literki
Komplet 5 książek z naklejkami

Wspaniały komplet ćwiczeń do pisania po śladzie. Dziecko dzięki temu doskonali swoją 
rękę w pisaniu literek, cyferek oraz rysowaniu szlaczków, kształtów oraz innych prostych 
rysunków. Każda książka zawiera kolorowe naklejki!
Każda książka: BOOKS&FUN, 21×29, s. 32, miękka

KOD: 973663

49,90

Nowość

Nowość

Kolorowe naklejki!Edukacja
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Logopedia. Ćwiczenia logopedyczne
Ćwiczenia do nauki ładnego i wyraźnego mówienia. Dziecko 
czytając wierszyki ćwiczy poprawną wymowę, a jednocześnie 
bawi się i uzyskuje najbardziej podstawową wiedzę o otacza-
jącym świecie.
BOOKS&FUN, 21×29, s. 32, miękka

KOD: 356603

ABC Piszemy literki + 123 Piszemy cyferki
Komplet 2 książek

Uczę się, ćwiczę, poznaję!
Wspaniała propozycja dla dzieci rozpoczynających przygodę 
z pisaniem, czytaniem i liczeniem.
Każda książka: BOOKS&FUN, 21×29, s. 16, miękka

KOD: 973649

Tylko
14,90 zł

Tylko
11,90 zł

O LA LA! Czyli logopedia
Gimnastyka języka 5+
Zbiór zabawnych wierszyków dla starszych dzieci. Świetna 
pomoc w pracy nad doskonaleniem prawidłowej wymowy 
głosek i wyrazów. Pozwala uczyć się poprzez zabawę i rozwi-
jać aparat mowy. Każdy wierszyk zawiera trudniejsze zbitki 
głosek (np. wr, bł, br, fr) przeznaczone do głośnego czytania 
i ćwiczenia danego problemu fonetycznego. Dzięki temu 
dziecko wyćwiczy poprawną artykulację głosek.
BOOKS&FUN, 19×26, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 274350

Tylko
14,90 zł

TADAM! Czyli logopedia
Gimnastyka języka 3+
Oto książka, która pomoże dzieciom w nauce prawidłowej 
wymowy poszczególnych głosek i usprawnianiu narządów 
mowy. Książka zawiera wierszyki. Dziecko czytając je na głos 
powtarza słowa z wyróżnioną trudnością fonetyczną oraz 
wyrazy dźwiękonaśladowcze znajdujące się w dymkach. Pod 
każdym wierszykiem znajdują się wyjaśnienia i ćwiczenia, 
które warto wykonywać, aby dziecko wprawiło się w wymo-
wie danej głoski.
BOOKS&FUN, 19×26, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 274343

7,90

Nowość Nowość
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