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Opracowanie i redakcja „Book Big” Emil Bigaj

powyżej
100 zł
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GREG, 20×29, s. 160, miękka

Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz
poczynających naukę. Wstęp gramatyczny
został napisany z myślą o najmłodszych
– w przystępny i zrozumiały sposób.
liczne przykłady zostały zobrazowane
wspaniałymi ilustracjami, przez co bar
dzo łatwo je zapamiętać. Cały słowniczek
zawiera w części angielskopolskiej około
6 000 haseł, a jako jedyny na rynku po
siada część polskoangielską. Wszystkie
słówka mają podany uproszczony sposób
wymowy, by każde dziecko wiedziało,
jak dane słówko przeczytać.

za zakup

t

Najlepsza książka do nauki czytania.
Metoda sylabowa polecana jest przez
najlepszych nauczycieli i metodyków
nauczania wczesnoszkolnego jako bar
dzo skuteczna, szybka i bezproblemowa.
Pierwsza część książki zawiera prezentację
literek i sylab, w drugiej zaś znajdują się
czytanki, które są ułożone od najprostszej
do najtrudniejszej. W całej książce zastoso
wano wyraźny podział na sylaby, przykła
dowe słówka, proste zdania, dzięki czemu
dziecko szybko nauczy się czytać płynnie.
Zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe,
zabawne ilustracje są dodatkowym atutem
książki. Dzięki temu każde dziecko z przy
jemnością będzie uczyło się czytać!

Ilustrowany słownik
angielsko-polski,
polsko-angielski

P re z
en

Elementarz. Czytamy
metodą sylabową

Daniela MacIsaac

GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 179248

KOD: 173703

Zamówienia:

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

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)

www.religijna.pl

Elementarze

Hans Christian
Andersen,
Jakub i Wilhelm
Grimm,
Charles Perrault

34
,90
14
,90
39,90 zł
Czytanki metodą sylabową

Książka idealna dla każdego malucha, który zna już literki,
potrafi samodzielnie czytać, ale potrzebuje odpowiedniej
książki do ćwiczeń – ciekawej, napisanej ładnym językiem,
a jednocześnie przygotowanej tak, by ułatwiała pracę i sku
tecznie kształciła płynne czytanie. Zawiera teksty najbardziej
znanych baśni przygotowane metodą sylabową – z podzia
łem każdego wyrazu na sylaby zapisywane na przemian czar
nym i czerwonym kolorem. Baśniom towarzyszą też pytania
umożliwiające sprawdzenie, czy dziecko dobrze zrozumiało
i zapamiętało.
GREG, 20×29, s. 88, miękka

34
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,90
39,90 zł
Marta Kurdziel, Maria Zagnińska

Elementarz. Matematyka

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

KOD: 176797

KOD: 175790

34
,90
19
,90
39,90 zł
Marta Kurdziel

Marta Kurdziel

To elementarz do nauki czytania metodą sylabową i zeszyt
ćwiczeń w jednym! Książka podzielona jest na dwie części.
W pierwszej zaprezentowane są literki, pokazany jest sposób ich
zapisywania, jak łączą się z innymi literkami, tworząc sylaby, sło
wa i zdania. Druga część ćwiczeń zawiera czytanki do czytania
metodą sylabową oraz wiersze dla dzieci wraz z zadaniami do
nich. Dzięki nim dzieci uczą się czytania ze zrozumieniem oraz
ćwiczą pisanie. Elementarz – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu to
recepta na to, by każde dziecko nauczyło się pięknie pisać
i płynnie czytać.

Polecamy Czytanie ze zrozumieniem każdemu dziecku, które
ma problem z analizowaniem przeczytanego tekstu! Książka ta
powstała z myślą o uczniach trzech pierwszych klas szkoły
podstawowej, którzy potrafią już czytać, ale mają problemy
ze zrozumieniem i zapamiętaniem treści tego, co przeczytali.
Zadania oparte są na prostych tekstach, na znanych i popular
nych utworach literackich (baśniach i wierszach) oraz na co
dziennych sytuacjach.

Elementarz. Ćwiczenia w czytaniu
i pisaniu

GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173741

2

7,90

Czytanie
ze zrozumieniem

GREG, 20×29, s. 64, miękka

KOD: 175127

Su

Su

Su
KOD: 177862

Su

Su

Su

GREG, 17×24, s. 152, miękka

r ce

Liceum/technikum

Książka Opracowania lektur
i wierszy została napisana
dla uczniów, którzy oprócz
przeczytania lektury lub jej
streszczenia potrzebują jesz
cze wyjaśnienia problematyki
utworu, charakterystyki wy
stępujących w niej postaci,
przypomnienia faktów,
słowem: interpretacji.

r ce

14,90
14
,90

24,90 zł

Opracowania
lektur i wierszy

pe

!

Najlepsza książka dla star
szych uczniów! Można tu
znaleźć biografię autora, plan
wydarzeń, charakterystyki
bohaterów, streszczenia i pro
blematykę utworów oraz pew
niaki na test. Zgodne z nową
podstawą programową (od
2017/2018)

pe

na

KOD: 177893

Szkoła podstawowa
klasy 7-8

KOD: 177855

!

GREG, 17×24, s. 320, miękka

GREG, 17×24, s. 176, miękka

14,90
24
,90

39,90 zł

Ściąga

Opracowania wszystkich
obowiązkowych lektur i wier
szy w klasach 4-6. Można tu
znaleźć biografię autora każ
dego utworu, plan wydarzeń,
charakterystyki bohaterów,
streszczenia i problematykę,
a w przypadku wierszy – uwa
gi dotyczące ich budowy.
Zgodne z nową podstawą
programową (od 2017/2018).

na

Uczniowie klas 7 i 8 znajdą
tutaj omówienia lektur (obo
wiązkowych i uzupełniających)
oraz interpretacje wierszy. Są
tutaj biografie, streszczenia,
charakterystyki bohaterów,
problematyka oraz pewniaki na
test. Zgodne z nową podstawą
programową (od 2017/2018).

r ce n
a!

a!

Szkoła podstawowa
klasy 7-8

pe

134,90
,90
14

39,90 zł

Opracowania
lektur i wierszy

Książka zawiera dokładne
omówienia wszystkich znajdu
jących się w podstawie lektur
i wierszy. Są tutaj biografie,
streszczenia, charakterysty
ki bohaterów, problematyka
oraz pewniaki na test. Zgodne
z nową podstawą programową
(od 2017/2018).
KOD: 177886

r ce n

134,90
,90
24

Szkoła podstawowa
klasy 4-6

GREG, 17×24, s. 480, miękka

KOD: 177848

KOD: 177879

pe

GREG, 17×24, s. 192, miękka

24,90 zł

Ściąga

Szkoła podstawowa
klasy 4-6

Su

GREG, 17×24, s. 232, miękka

r ce
!

Książka zawiera omówienia
wszystkich lektur i wierszy
znajdujących się w pod
stawie programowej. Są
tutaj streszczenia, charakte
rystyki bohaterów, problema
tyka oraz pewniaki na test.
Zgodne z nową podstawą
programową (od 2017/2018).

Opracowania wszystkich obo
wiązkowych lektur i wierszy
w pierwszych latach szkoły
podstawowej. Można tu zna
leźć krótką biografię autora,
plan wydarzeń, charaktery
styki bohaterów, streszczenia
i problematykę każdego utwo
ru. Zgodne z nową podstawą
programową (od 2017/2018).

pe

14,90
14
,90

24,90 zł

Opracowania
lektur i wierszy

Szkoła podstawowa
klasy 1-3

Szkoła podstawowa
klasy 1-3
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39,90 zł

Ściąga
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Opracowania
lektur i wierszy
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Opracowania

24,90 zł

Ściąga
Liceum

Ściąga do liceum to wyjąt
kowa pozycja na rynku, za
wierająca materiał odpowia
dający na wszystkie pytania
zadawane na lekcjach języka
polskiego w klasach liceal
nych. Zgodna z obowiązującą
podstawą programową.
GREG, 17×24, s. 392, miękka

KOD: 174236

GREG, 17×24, s. 544, miękka

KOD: 171662

3

Encyklopedie i słowniki szkolne

Tylko

39,90 zł

Tylko

39,90 zł

34,90 zł

Encyklopedia szkolna
Język polski

Encyklopedia szkolna
Język polski

Rzetelne opracowanie wszystkich lek
tur, charakterystyki bohaterów, terminy
literackie, symbole, omówienia epok:
literatura, sztuka, filozofia, postacie
i wydarzenia historyczne.

Rzetelne opracowanie wszystkich lek
tur, charakterystyki bohaterów, terminy
literackie, symbole, omówienia epok:
literatura, sztuka, filozofia, postacie
i wydarzenia historyczne.

GREG, 17×24, s. 880, twarda

GREG, 17×24, s. 1016, twarda

Pełen zakres wiadomości wymaganych
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania,
zgodne z programem i wymaganiami
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele,
ilustracje.

KOD: 276680

KOD: 276666

GREG, 17×24, s. 440, twarda

Szkoła podstawowa

Liceum

Encyklopedia szkolna
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum

KOD: 170153

Tylko

Tylko

22,90

34,90 zł

34,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia

Encyklopedia szkolna
Geograﬁa

Adrian Golis

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.

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. 800, twarda

KOD: 277540

Słownik jest przeznaczony dla dzieci
uczących się języka niemieckiego na
pierwszym etapie edukacji. Zawiera około
6000 haseł, opatrzonych wspaniałymi,
kolorowymi ilustracjami. Wszystkie słówka
posiadają uproszczony zapis wymowy.

Szkoła podstawowa/liceum/
technikum

KOD: 277823
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Tylko

Szkoła podstawowa/liceum/
technikum

GREG, 17×24, s. 680, twarda

Ilustrowany słownik
niemiecko-polski,
polsko-niemiecki

GREG, 17×24, s. 208, twarda

KOD: 173406

Encyklopedie i słowniki szkolne

Bestseller

22,90

22,90

Lucyna Szary

Katarzyna Ćwiękała

Ilustrowany słownik ortograﬁczny zawiera przystępnie opi
sane reguły ortograficzne, dzięki którym każde dziecko z ła
twością zapamięta najważniejsze zasady, wyjątki i przykłady.
Słownik zawiera ponad 30 000 słów, a każda ze stron ozdo
biona jest barwnymi, zabawnymi ilustracjami, dzięki którym
sprawdzanie słówek w słowniku i nauka ortografii staną się
niesamowitą przygodą!

Wybór najważniejszych słów w języku polskim, które pocho
dzą z innych języków. Wiedza ta przyda się w szkole i życiu
codziennym. Każde hasło – słowo zostało wyjaśnione w przy
stępny sposób, zawiera informacje, z jakiego języka się wy
wodzi. Ponadto do każdego hasła dodana została historyjka,
która zawiera śmieszną scenkę z tym słówkiem, ilustruje go.
Fabularyzowane opowieści i pięknie ilustracje sprawiają, że
słownik czyta się jak książkę, dzięki czemu można uczyć się
doskonale się przy tym bawiąc.

Ilustrowany słownik ortograﬁczny

GREG, 17×24, s. 240, twarda

KOD: 179255

Ilustrowany słownik wyrazów obcych

GREG, 17×24, s. 184, twarda

KOD: 173949

22,90

22,90

Lucyna Szary

Małgorzata Białek

Związki frazeologiczne to najciekawsze, najbardziej fa
scynujące i zaskakujące połączenia słów w naszym języ
ku. Ilustrowany słownik frazeologiczny powstał z myślą
o uczniach szkoły podstawowej i każdym, kto lubi dowiady
wać się nowych rzeczy, dobrze się przy tym bawiąc. Obszerny
zbiór związków frazeologicznych zawiera wszystkie najpopu
larniejsze związki, ale również te mało znane, ale szalenie
ciekawe.
GREG, 17×24, s. 208, twarda

Prezentujemy obszerny zbiór przysłów, wyjaśnionych w pro
sty i przystępny sposób. Ilustrowany słownik przysłów zawie
ra najciekawsze i najważniejsze przysłowia, z jakimi można
spotkać się w życiu codziennym, jak i w książkach, podręczni
kach. Słownik powstał przede wszystkim z myślą o uczniach
szkoły podstawowej, ale przyda się wszystkim dzieciom,
a nawet dorosłym! Hasła – przysłowia wyjaśnione są w przy
stępny sposób, do tego każde z nich zawiera opowiastkę,
historyjkę ilustrującą dane przysłowie.

KOD: 173932

GREG, 17×24, s. 176, twarda

Ilustrowany słownik frazeologiczny

Ilustrowany słownik przysłów

KOD: 173925

5

Słowniki

304 strony !

304 strony !

Tylko

Tylko

11,90 zł

11,90 zł

Popularny słownik
wyrazów obcych

Bogaty zbiór zasobów słownictwa obcego używanego w ję
zyku polskim. Zbiór obejmuje zarówno hasła zaczerpnięte
z języka potocznego, jak również pojęcia z różnych dziedzin
wiedzy. W słowniku uwzględniono wiele znaczących zmian,
jakie zaszły w ostatnich latach w światowej nauce i kulturze.
Przydatny uczniom, pracownikom umysłowym, miłośnikom
krzyżówek itp.
ARTI, 17×24, s. 304, twarda

Popularny słownik
poprawnej polszczyzny

Przewodnik po naszym języku ojczystym. Znajdziemy w nim
informacje, jak poprawnie mówić i pisać po polsku. Przy każ
dym haśle – oprócz typowych dla takiego słownika informacji
– znajdziemy krótkie wyjaśnienie słowa i przykładowe użycie
w zdaniu.
ARTI, 17×24, s. 304, twarda

KOD: 826843

KOD: 826805

304 strony !

256 stron !

Tylko

Tylko

11,90 zł

11,90 zł

Popularny słownik Popularny
frazeologiczny
słownik terminów
Źródło rzetelnej wiedzy
literackich
o związkach frazeologicznych
i gramatycznych
używanych w języku polskim:

6

pisanym i mówionym, oficjal
nym i potocznym. Poszczególne
hasła oraz funkcjonujące z ich
użyciem związki frazeologiczne
dobrano do słownika biorąc
pod uwagę częstotliwość ich
użytkowania we współczesnej
polszczyźnie. Praktyczna pomoc
nie tylko dla uczniów!

Praktyczny poradnik zawierają
cy ponad tysiąc sześćset haseł
wszechstronnie wprowadzają
cych w zagadnienia związane
z nauką o języku i literatu
roznawstwem. Przydatny
uczniom, studentom kierun
ków humanistycznych oraz
miłośnikom literatury pięknej.

ARTI, 17×24, s. 304, twarda

ARTI, 17×24, s. 256, twarda

KOD: 826850

KOD: 826829

21,90
24,90 zł

Słownik ortograﬁczny z dyktandami
W słowniku
obszerny zbiór dyktand!
Słownik ortograﬁczny 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

Słowniki

90 000 haseł!
Prawie 800 stron!

90 000 haseł!
Prawie 900 stron!

Tylko

Tylko

24,90 zł

26,90 zł

Słownik
niemiecko-polski,
polsko-niemiecki 3w1

Nowa, najbardziej aktualna edycja Słownika niemiecko-polskiego! Słownik zawiera 90 000 haseł, zwrotów i znaczeń przydatnych w praktyce szkolnej i w codziennym użyciu. Publikacja
została rozszerzona o zasady gramatyki języka niemieckiego,
przedstawione prostym, zrozumiałym językiem, w przystępny
i funkcjonalny sposób. Atutem Słownika... i wielkim udogodnie
niem dla użytkowników są także rozmówki niemieckopolskie,
zawierające zbiór przydatnych zwrotów i sformułowań z po
działem na bloki tematyczne.
GREG, 15×21, s. 792, twarda

Słownik
angielsko-polski,
polsko-angielski 3w1

Wydawnictwo GREG przedstawia słownik zawierający ponad
90 000 haseł, zwrotów i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjo
nalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki
polskoangielskie. Największym atutem słownika 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

KOD: 170146

Bestseller

Rabat 50% CD

60 000 haseł!

Tylko

Książka
z płytą
CD-ROM

22,90 zł

Słownik
ortograﬁczny

Słownik ortograﬁczny Wydawnictwa GREG to książka niezbęd
na w codziennej pracy szkolnej, która powinna znajdować
się na półce każdego ucznia. Jako pozycja rzetelnie i profe
sjonalnie opracowana jest polecany przez nauczycieli języka
polskiego. Zawiera 60 000 haseł opracowanych z najwyższą
merytoryczną starannością, jest w pełni zgodny z najnowszy
mi normami języka polskiego.
GREG, 15×21, s. 656, twarda

KOD: 273924

19,90
39,90 zł

Duży słownik polsko-angielski
i angielsko-polski

W słowniku: aktualne słownictwo, wiele zwrotów potocznych
i idiomatycznych, terminy specjalistyczne z zakresu nowych
technologii, medycyny i prawa, wskazówki dotyczące wymowy
angielskich wyrazów hasłowych, liczne objaśnienia gramatyczne
i stylistyczne, ułatwiające użycie wyszukanego słowa, dodatek
gramatyczny zawierający najważniejsze informacje gramatyczne
oraz wykaz czasowników nieregularnych. W prezencie słownik
polskoangielski i angielskopolski w wersji cyfrowej do odtwo
rzenia w komputerze.
MARTEl, 13×19, s. 680, miękka

KOD: 272596

7

pe

r ce
na

Su

Lektury szkolne

Hugh Lofting

Hugh Lofting

Doktor Dolittle
i jego zwierzęta

Doktor Dolittle
i jego zwierzęta

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

GREG, 14×20, s. 104, miękka

GREG, 17×24, s. 112, twarda

KOD: 178180

KOD: 177954

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

r ce
!

14,90
12
,90
39,90 zł

Hans Christian Andersen

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Baśnie

Baśnie

GREG, 14×20, s. 164, miękka

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.
Idealna na prezent.

KOD: 277731

GREG, 17×24, s. 96, twarda

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

KOD: 175646

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

34
,90
14
,90
39,90 zł

34
,90
19
,90
39,90 zł

Roman Pisarski

Roman Pisarski

Janina Porazińska

Janina Porazińska

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 SP.

O psie, który
jeździł koleją

O psie, który
jeździł koleją

Pamiętnik
Czarnego Noska

Pamiętnik
Czarnego Noska

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

GREG, 14×20, s. 64, miękka

Książka + audiobook

GREG, 14×20, s. 96, miękka

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.
Idealna na prezent.

KOD: 176544

GREG, 17×24, s. 72, twarda

KOD: 173451

GREG, 17×24, s. 104, twarda

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

KOD: 178135

Tańsza wersja
z opracowaniem
8

34
,90
12
,90
39,90 zł

Hans Christian Andersen

34,90
,90
24
39,90 zł

na

Su

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

pe

34
,90
7
,90
39,90 zł

134
,90
16,90

!

134
7,90,90

Bogatsza
szata graficzna

KOD: 173444

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 i 4-6 SP.

Baśnie

GREG, 14×20, s. 240, miękka

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.
Idealna na prezent.

KOD: 277748

GREG, 17×24, s. 96, twarda

KOD: 175622

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

W pustyni
i w puszczy

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, opracowanie
polecane przez nauczycieli
i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, duża czcionka ułatwiająca czytanie. Bez opracowania. Idealna na prezent.

GREG, 14×20, s. 316, miękka

GREG, 17×24, s. 400, miękka

KOD: 271890

KOD: 176469

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

pe

r ce

14,90
19
,90

39,90 zł

pe

r ce

14,90
25
,90

24,90 zł

24,90 zł

Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

Ewa Nowak

Ewa Nowak

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

Lektura uzupełniająca
w klasach 4-6 SP.

Lektura uzupełniająca
w klasach 4-6 SP.

Akademia
Pana Kleksa

Akademia
Pana Kleksa

Pajączek
na rowerze

!

Su

r ce n

134,90
,90
21

39,90 zł

Su

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

W pustyni
i w puszczy

na

Su

Henryk Sienkiewicz

!

134,90
,90
14

pe

24,90 zł

na

r ce n

r ce

Henryk Sienkiewicz

a!

pe

Bogatsza
szata graficzna

a!

Su

Tańsza wersja
z opracowaniem

pe

14,90
18
,90

24,90 zł

Su

Lektura obowiązkowa
w klasach 1-3 i 4-6 SP.
Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

Su

Su

Jakub i Wilhelm Grimm

Baśnie

14
,90
9,90

39,90 zł

Jakub i Wilhelm Grimm

r ce

!

134,90
,90
12

39,90 zł

pe

na

r ce n

!

134
7,90,90

pe

na

r ce n

a!

pe

a!

Su

Lektury szkolne

Pajączek
na rowerze

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera
opracowanie polecane przez
nauczycieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

GREG, 14×20, s. 136, miękka

GREG, 17×24, s. 136, twarda

GREG, 14×20, s. 192, miękka

GREG, 17×24, s. 176, twarda

KOD: 174472

KOD: 174489

KOD: 178036

KOD: 178265

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna
9

pe

r ce
na

Su

Lektury szkolne

34,90
22,90
39,90 zł

Bolesław Prus

Bolesław Prus

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 4-6 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Katarynka

Katarynka

Quo Vadis

Quo Vadis

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, duża czcionka
ułatwiająca czytanie. Bez
opracowania.

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

GREG, 14×20, s. 32, miękka

GREG, 17×24, s. 16, miękka

GREG, 14×20, s. 472, miękka

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.
Wyjątkowy prezent.

KOD: 272675

KOD: 178371

KOD: 271876

GREG, 17×24, s. 448, twarda

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

Tańsza wersja
z opracowaniem

pe

r ce

34,90
,90
13
39,90 zł

na

!

Su

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

14
,90
6,40

39,90 zł

KOD: 178883

Bogatsza
szata graficzna

34
,90
11
,90
39,90 zł

34
,90
12
,90
39,90 zł

Aleksander Fredro

Aleksander Fredro

Stefan Żeromski

Stefan Żeromski

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Zemsta

10

34,90
17,40
39,90 zł

134
8,90,90

!

134
3,40,90

Zemsta

Syzyfowe prace

Syzyfowe prace

Specjalna czcionka ułatwiają
ca czytanie, zawiera opraco
wanie polecane przez nauczy
cieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

Specjalna czcionka uła
twiająca czytanie, zawiera
opracowanie polecane przez
nauczycieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

GREG, 14×20, s. 152, miękka

GREG, 17×24, s. 120, twarda

GREG, 14×20, s. 192, miękka

GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 271968

KOD: 178517

KOD: 271883

KOD: 178838

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

14
,90
3,90

39,90 zł

Su

Su

Su

r ce

pe

r ce

14
,90
5,90

24,90 zł

24,90 zł

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Dziady

Dziady

Latarnik

!

134,90
,90
21

39,90 zł

pe

na

r ce n

!

134,90
,90
13

pe

na

r ce n

a!

pe

a!

Su

Lektury szkolne

Latarnik

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, duża czcionka
ułatwiająca czytanie. Bez
opracowania.

GREG, 14×20, s. 292, miękka

GREG, 17×24, s. 304, twarda

GREG, 14×20, s. 32, miękka

GREG , 17×24, s. 24, miękka

KOD: 271838

KOD: 178302

KOD: 271784

KOD: 178340

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna

14
,90
5,40

39,90 zł

Su

Su

Su

r ce

pe

r ce

14,90
13
,90

24,90 zł

!

134,90
,90
17

39,90 zł

pe

na

r ce n

!

134,40
,90
13

pe

na

r ce n

a!

pe

a!

Su

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

24,90 zł

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Lektura obowiązkowa
w klasach 7-8 SP.

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Mały Książę

Mały Książę

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.

GREG, 14×20, s. 344, miękka

Kolorowe ilustracje, szlachetny papier, twarda oprawa,
duża czcionka ułatwiająca
czytanie. Bez opracowania.
wydanie zawiera wstążkę.

GREG, 14×20, s. 96, miękka

Ilustracje Autora z 1942 r.

KOD: 271920

GREG, 17×24, s. 376, twarda

KOD: 175851

GREG, 17×24, s. 84, twarda

Specjalna czcionka ułatwiająca czytanie, zawiera opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.

Tańsza wersja
z opracowaniem

KOD: 176513

Bogatsza
szata graficzna

KOD: 178548

Tańsza wersja
z opracowaniem

Bogatsza
szata graficzna
11

Pomoce katechetyczne

Podaruj katechecie lub szkole
swojego dziecka czy wnuka, a my
zaoferujemy aż 50% rabatu!

Nowość

Filmowy pakiet
na lekcje religii!

Modlitewnik
dla nauczycieli
i katechetów

64,50

14,90

129,90 zł

17,90 zł

Kamera! Akcja! Katecheza!
Książka z płytą DVD

Wartościowy pakiet edukacyjny: płyta DVD z zestawem krótkometrażowych filmów ewangelizacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi na katechezę.
Pomoce do prowadzenia katechezy nie są priorytetem w budżetach szkolnych. Od samych katechetów wiemy, jak trudno
wywalczyć jakiekolwiek fundusze na ich zakup. Tym bardziej, że
pomoce edukacyjne jako materiały specjalistyczne są kosztowne.
Zachęcamy zatem gorąco, by sprawić prezent szkole lub katechecie swojego dziecka czy wnuka. Prezent, z którego nauczyciel
korzystać będzie wielokrotnie przez długie lata.
W zestawie: płyta DVD z 12 filmami i książka.
Wiek odbiorców: szkoły podstawowe i średnie.
Książka: RAFAEL, 19×27, s. 128, miękka

KOD: 699937

12

Podążać za Jezusem

Niezwykle pomocny modlitewnik opracowany specjalnie
dla nauczycieli, katechetów i wychowawców. Będzie on niezastąpioną pomocą w osobistym rozwoju duchowym oraz
w prowadzeniu katechez i w pracy wychowawczej. Autorem
wielu modlitw oraz redaktorem, który dokonał wyboru
tekstów jest ks. Leszek Smoliński, kapłan z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, autor kilkudziesięciu książek
religijnych, w tym licznych i bestsellerowych modlitewników.
Nowoczesna oprawa sprawia, że jest to niezwykle poręczne
i użyteczne wydanie, a ozdobne uszlachetnienia sprawiają,
iż idealnie nadaje się na prezent z okazji Dnia Nauczyciela,
jak też przy wszelkich innych okazjach, w których pragnęlibyśmy podziękować za trud pedagogiczny!
RAFAEL, 1116, s. 168, opr. zintegrowana, wstążka

KOD: 250550

Pomoce edukacyjne

Rabat 40%

29,90
49,99 zł

Atlas historii Polski

Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium przed
stawiające dzieje Polski od początków państwa polskiego aż po czasy
współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób przekazuje najistotniej
sze informacje dotyczące historii naszego kraju, które każdy młody czy
telnik 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 najważniej
sze dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych wy
bitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek
z różnych dziedzin i odwołań do historii powszechnej. Dzięki temu łatwo
można zorientować się, co działo się w tym samym czasie w Europie i na
świecie. Przedstawiając najważniejsze wydarzenia w porządku chronolo
gicznym atlas może być świetną pomocą do nauki historii.
MARTEl, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

Rabat 40%

29,90
49,99 zł

Atlas historii świata

Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające dzie
je 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 podzielona na dziewięć
chronologicznych rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy
sposób omawia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów.
Barwnie ilustrowana książka obfituje w biogramy wybitnych postaci.
Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin, a także
zestawienia najważniejszych dat. Atlas może być świetną pomocą
do nauki historii uzupełniającą wiedzę pochodzącą z podręczników.
MARTEl, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222831
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Pomoce edukacyjne

19,90

19,90

Ewelina Szełęg

Ewelina Szełęg

Ewelina Szełęg

Wspaniała wędrówka po krainach
historyczno-geograficznych naszego
kraju. W przystępny sposób przedsta
wia najważniejsze informacje z historii,
geografii i przyrody, a także sylwetki
najsławniejszych Polaków. Na mapach
ukazano ukształtowanie terenu oraz
ważne miasta. Cennym uzupełnieniem
map są liczne rysunki przedstawiające
charakterystyczne dla danego miejsca
krajobrazy, budowle i zwierzęta.

Najważniejsze informacje o poszcze
gólnych kontynentach. Teksty i mapy
wzajemnie się uzupełniają. Na mapach
zaznaczono ukształtowanie terenu, rzeki
i jeziora oraz państwa. Wśród wielu ry
sunków nasze pociechy znajdą podobi
zny sławnych ludzi, a w rozdziale o przy
rodzie charakterystyczne dla danego
kontynentu zwierzęta i rośliny.
Sfinks, 21×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

Wspaniała podróż po krajach europej
skich! Liczne ilustracje znajdujące się na
mapach przedstawiają ukształtowanie
terenu, główne rzeki, stolice państw
oraz charakterystyczne dla danego kraju
zabytki i postacie sławnych ludzi. Teksty
zamieszczone przy mapach zawierają
podstawowe informacje o przedstawia
nych krajach. Album zawiera wiele uni
katowych map, wykresów oraz zdjęć.

KOD: 624972

Sfinks, 21×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

Ilustrowany atlas Polski
dla dzieci

Sfinks, 21×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

Ilustrowany atlas świata
dla dzieci

24,90
Ireneusz Korpyś, Józefina Kępa

100 polskich żołnierzy
wyklętych

Wspaniała pozycja ukazująca sylwetki
100 polskich bohaterów, którzy za cenę
strasznych represji, a nawet utraty życia,
konsekwentnie odmawiali współpracy
z komunistami. Wszyscy oni zostali przez
komunistyczną propagandę nazywani
bandytami i Żołnierzami Wyklętymi.
Pamięć o nich miała na zawsze zniknąć
i razem z ich ciałami zostać pochowana
na tzw. Łączce. Dziś razem ze szczątkami
ofiar z gruzów historii odkopywane są
ich życiorysy i przywracany honor.
Wyd. Św. Filipa, 20×28, s. 128, twarda

KOD: 770386

Ilustrowany atlas Europy
dla dzieci

KOD: 624965

KOD: 624958

14

19,90

24,90

19,90

Ireneusz Korpyś, Józefina Kępa

Jadwiga Kwiecień

W książce 100 polskich patriotów przed
stawiamy wybitnych Polaków zasłu
żonych dla Ojczyzny. Znajdują się tu
sylwetki żołnierzy, mężów stanu, du
chownych, podróżników, naukowców,
literatów i artystów. Ci ludzie zmieniali
oblicze Polski, Europy i całego świata.
Treści składające się na publikację po
kazują, że możemy być dumni z naszej
Ojczyzny i rodaków. Ta zdrowa duma
buduje poczucie naszej wartości, a zna
jomość życiorysów naszych bohate
rów kształtuje tożsamość narodową.

Fascynująca opowieść o ludziach, którzy
udali się w nieznane. Książka prezentuje
najbardziej znaczących podróżników
z epoki wielkich odkryć oraz osoby, któ
re przyczyniły się do odkrycia i poznania
Australii i Antarktydy. Przedstawiono
tu również sylwetki czterech znanych
polskich podróżników. Kim był Antoni
Bolesław Dobrowolski? Co Chile za
wdzięcza Ignacemu Domeyce? Gdzie
dotarł Paweł Edmund Strzelecki? Na te
i wiele innych pytań odpowiedzi znaj
dziecie w tej książce.

100 polskich patriotów

Wielcy odkrywcy

Wyd. Św. Filipa, 20×28, s. 128, twarda

Wyd. Św. Filipa, 20×27, s. 32, twarda

KOD: 770201

KOD: 770362

Pomoce edukacyjne

Tylko

Tylko

9,90 zł

9,90 zł

Gry matematyczne Tabliczka
dla małych
mnożenia dla
geniuszy
małych geniuszy
Sprawdź swoje matematyczne
zdolności na 101 sposobów!
Sudoku, futoshiki, diagramy,
piramidy liczbowe i zapierają
ce dech w piersiach łamigłów
ki… Bawiąc się znakomicie,
rozwiniesz logiczne myślenie
i staniesz się prawdziwym
mistrzem obliczeń!

Tylko

19,90 zł
Matematyka jest super!

Matematyka z pasją!

JEDNOŚĆ, 13×20, s. 192, miękka

101 sposobów, by rozgrzać
twoje szare komórki! Gry
obrazkowe, gry logiczne, gry
słowne, gry oparte na mnoże
niu, gry ćwiczące pamięć i róż
ne rodzaje sudoku. Zabawa,
która rozwija kreatywność
i logiczne myślenie. W krótkim
czasie możesz stać się mi
strzem tabliczki mnożenia!

KOD: 440066

JEDNOŚĆ, 13×20, s. 192, miękka

Książka polecana jest szczególnie uczniom starszych klas szko
ły podstawowej.

KOD: 440936

JEDNOŚĆ, 20×27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Godna polecenia książka, która może rozbudzić zaintereso
wanie matematyką – królową nauk! Omówiono tu 101 faktów,
które powinien znać każdy człowiek. Zagadnienia związane
z różnymi działami matematyki zostały tu wyjaśnione w spo
sób bardzo przystępny, zrozumiały i atrakcyjny również dla
tych dzieci, które dotąd nie wykazywały zainteresowania tą
ważną dziedziną wiedzy. Może właśnie ta książka zachęci dzieci
do większej fascynacji światem liczb?

KOD: 717675

19,90

Tylko

9,90 zł
Nowe gry
umysłowe dla
małych geniuszy

101 sposobów na pobudzenie
do myślenia! Gry obrazkowe,
gry logiczne, gry słowne, gry
matematyczne, gry ćwiczą
ce pamięć i różne rodzaje
sudoku. Świetne połączenie
nauki i zabawy. Rozwija kre
atywność i logiczne myślenie.
Prawdziwa gratka dla młodych
bystrzaków!
JEDNOŚĆ, 13×20, s. 192, miękka

KOD: 440059

Tylko
34
,90

19
,90zł
zł
39,90

25,00 zł

Jak zostać
geniuszem

Eksperymenty dla
małych bystrzaków
W książce m.in.: 50 ekspery
mentów oraz ponad 500 ilu
stracji i rysunków, wskazówki
do doświadczeń, zadania
do samodzielnego wyko
nania, strony przeznaczone
na własne zapiski i rysunki,
zarys metod pracy stosowa
nych w naukach przyrodni
czych, uwagi dla rodziców
i nauczycieli.
JEDNOŚĆ, 21×28, s. 144, twarda

Nauka jest super

101 faktów, o których trzeba wiedzieć
Czy w komputerach można znaleźć złoto? Jak szybkie jest
światło? Co się dzieje z ciałem człowieka w kosmosie?
W jaki sposób śnieg możne nas ogrzać?
W tej książce znajdziesz 101 faktów, które powinien znać
każdy człowiek. Wszystkie przydadzą ci się w szkole i w ży
ciu, a niektóre z nich na pewno cię zaskoczą! Zagadnienia
związane z biologią, chemią i prawami fizyki zostały tu cie
kawie wyjaśnione. I co ważne – w sposób zrozumiały dla
młodych ludzi.
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717668

KOD: 607337
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Pomoce edukacyjne

11,90

29,90

19,90 zł

39,90 zł

Rabat 40%
Ilustrowany słownik ortograﬁczny
dla dzieci

Słownik angielsko-polski dla dzieci
Książka z płytą CD

Ilustrowany słownik ortograficzny ułatwi dziecku nabywanie
ważnej w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia cząstek wyrazowych do następnej linii. Podane zostały tu również formy odmiany poszczególnych wyrazów, a przy trudniejszych słowach wyjaśniono zasady ich pisowni (niekiedy
w formie wierszowanej), dzięki czemu każdy uczeń szkoły
podstawowej łatwo zapamięta najważniejsze przykłady i wyjątki. Barwna i ciekawa szata graficzna oraz liczne ilustracje
sprawią, że podróż dzieci po świecie ortografii stanie się
pasjonującą przygodą.

Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat, rozbrykany tygrys
Ted i reszta wesołej gromadki zapraszają wszystkie maluchy
do nauki języka angielskiego!

MARTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 222664

KOD: 944702

Mały Czytelnik znajdzie w Słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opatrzonych zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Dodatkowo pod każdym hasłem zamieszczono
zabawną ilustrację i przykład użycia wyrażenia w zdaniu.
Do książeczki dołączono płytę CD z nagraniami, które pomogą w ćwiczeniu poprawnej wymowy słów.
MARTEL, 21×29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Tylko
34
,90

19
,90zł
zł
39,90

23,90

Tylko

19,90 zł

39,90 zł

Rabat 40%

Elementarz + Ćwiczenia
Komplet „Idę do szkoły”

Dzięki temu zestawowi twoje dziecko przygotuje się do nauki
pisania, poprawi umiejętność rysowania, rozwinie spostrzegawczość oraz pozna nowe słowa. Starannie dobrane zadania
oraz ilustracje sprawią, że dziecko rozpocznie edukacyjną przygodę od zabawy, podczas której łatwiej opanuje nowe treści.
Aby w pełni wykorzystać potencjał wspólnej zabawy, skorzystaj z naszych wskazówek. Obserwuj dziecko podczas pracy.
Przeczytaj na głos każde polecenie. Zachęcaj dziecko i pomagaj
mu, gdy ma kłopoty z udzieleniem odpowiedzi.
MARTEL, 21×28, s. 4× 32, miękka

KOD: 944443
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Najlepsza pomoc do nauki czytania i pisania!
Opracowana w formie klasycznego elementarza!
Interesujące czytanki! Barwne ilustracje!
Materiał został podzielony na książkę oraz zeszyt ćwiczeń.
Pierwsza część książki zawiera prezentację literek i sylab, a w drugiej znajdują się czytanki, które są ułożone od najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano wyraźny podział na
sylaby, przykładowe słówka, proste zdania, dzięki czemu dziecko
nauczy się płynnie czytać. W zeszycie ćwiczeń zamieszczono szereg
zadań służących utrwaleniu wiedzy nabytej z książki oraz kolorowe
ilustracje i naklejki. Całość została opracowana z najwyższą dokładnością, starannością i dbałością o wartość merytoryczną!
KSIĄŻKA: MARTEL, 23×20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
ZESZYT ĆWICZEŃ: MARTEL, 23×20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki

KOD: 233540

Notatniki

14,90

14,90

19,90 zł

19,90 zł

Notes
„Mam w sobie to coś”

Notes
„Zioła”

AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, opr. zintegrowana

AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, opr. zintegrowana

KOD: 290261

KOD: 290278

14,90

14,90

19,90 zł

19,90 zł

Notes
„Zielone liście”

Notatnik
„Herbatka ziołowa”

AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, opr. zintegrowana

AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, opr. zintegrowana

KOD: 290285

KOD: 290254
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Dla dzieci!
2(2)/2019

Nowość
P rez
en
t

do
każdego
zakupu

Gazeta ewangelizacyjna

19,90
24,90 zł
P re z

en

t

za zakup

powyżej
100 zł

Kocham Polskę
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
P re z
za zakup

powyżej
150 zł

t

Z kart tej znakomicie ilustrowanej książki młody czytelnik uzyska podstawowe
informacje o II wojnie światowej, pozna największych bohaterów narodowych,
przeczyta o okrętach i samolotach broniących polskich granic, o wielkich bitwach, o Polskim Państwie Podziemnym i o naszych rodakach walczących w różnych zakątkach świata, a nawet o... niezwykłych zwierzętach, które towarzyszyły
polskim żołnierzom.

en

Opracowanie i redakcja „Book Big” Emil Bigaj

Joanna Wieliczka-Szarkowa

RAFAEL, 20x29, s. 80, twarda

KOD: 250482

Zamówienia:

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

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)

www.religijna.pl

39,90

Tylko

24,90 zł

49,90 zł

Opowieści biblijne
na dobranoc

Wspaniale ilustrowane opisy biblijnych wydarzeń, w których
spotykamy znane postaci ze Starego i Nowego Testamentu,
takie jak Adam i Ewa, Noe, Dawid i Salomon, Jezus, Maryja
i apostołowie. Te nastrojowe, a zarazem realistyczne opowieści wprowadzają młodych czytelników w świat wiary
i chrześcijańskich wartości. Opracowane są w sposób sprzyjający wyciszeniu i wpisujący się w atmosferę pory zasypiania. Każda z historii zakończona jest krótką modlitwą na
dobranoc.

Opowieści biblijne dla dzieci
Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu opowiedziane słowami
zrozumiałymi dla dzieci!

PROMIC, 17×20, s. 122, miękka, kolorowe ilustracje

Treść tego dzieła wprowadza nasze dzieci w fascynujący świat
Biblii, przygotowując je do dojrzałego czytania i czerpania z mądrości słowa Bożego. Rodzice, dziadkowie, chrzestni i katecheci
z pomocą tej książki mogą kształtować wrażliwość, moralność,
religijność oraz wiarę najmłodszych. Atutem wydania są piękne,
kolorowe ilustracje stworzone z dbałością o najdrobniejsze detale. Wydanie posiada imprimatur Kościoła katolickiego.

KOD: 026436

RAFAEL, 21x30, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 889935

Bestseller

79,90
89,90 zł

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych,
dla młodzieży przystępującej do sakramentu
bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Pismo Święte dla młodych

Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie
dla młodych czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma
Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży.
Grafiki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodowa
stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przygotowano po
to, by młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał
z dobrodziejstw Słowa Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę
stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki sięgać będą chętnie
i samodzielnie.
PALLOTTINUM, RAFAEL, 14×21, s. 1680,
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889034

2

Oszczędzasz 20 zł

59,90
79,90 zł

Biblia w komiksie

Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelnika
w sam środek akcji i przygody rodem z czasów Starego i Nowego
Testamentu! Zapierająca dech w piersiach barwna i dynamiczna
kreska oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytelników otwierając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno
się oderwać! Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią
pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają dokładnie sens
i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym językiem
zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika.
RAFAEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250062

24,90

29,90

29,90 zł

35,00 zł

Tajemnice Różańca
Gra memory

Gra pamięciowa przeznaczona dla 2-6 graczy w wieku od
4 lat. Czas trwania: ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie
jak największej liczby par kartoników o tym samym wzorze.
Opakowanie zawiera 20 par kartoników z tajemnicami różańca oraz prezent w postaci świecącego różańca!
WKB

KOD: 166513

Matka Boża Fatimska
Puzzle

Puzzle Matka Boża Fatimska to idealny pomysł na prezent
dla dziecka oraz na rodzinne spędzanie wolnego czasu.
Rekomendowane dla dzieci w wieku 5+
WKB, wymiary: 48×68 cm, liczba elementów: 84

KOD: 166483

3

Oszczędzasz 50 zł

99,00
149,00 zł

Paweł Kołodziejski, Bogusław Michalec

Historia Polski w komiksie

Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych i starszych czytelników, pełne humoru, lecz również powagi i narodowej dumy, ukazujące
najważniejsze dla naszej Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezbywalne miejsce w historii Europy.
WYDAWNICTWO AA, 23×33, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, mapy

KOD: 640462

Nowość

14,90

14,90

16,00 zł

16,00 zł

Polskie święte

Polscy święci

Polskie święte i błogosławione: siedem wspaniałych bohaterek dla dziewcząt! Poznajmy sylwetki niezwykłych Polek, które
dokonały rzeczy niezwykłych: Faustyny Kowalskiej, Jadwigi
Andegaweńskiej, Jadwigi Śląskiej, Urszuli Ledóchowskiej,
Kingi, Karoliny Kózkówny i Hanny Chrzanowskiej. Ich największym sukcesem było to, że spotkały w swym życiu Boga i powierzyły Mu się bez reszty. Wcale nie były idealne, ale miały
odwagę być święte! Dziś wołają z nieba do każdej dziewczyny:
„Ty też możesz być święta!”.

Oto oni! Polscy święci! Siedmiu wspaniałych bohaterów dla chłopców! W książce przedstawiono sylwetki
niezwykłych Polaków, z których wszyscy możemy być
dumni: Maksymiliana Kolbego, Jana Pawła II, Alberta
Chmielowskiego, Stanisława Kostki, Wojciecha Sławnikowica,
Rafała Kalinowskiego i Stanisława ze Szczepanowa. Święci
Polacy mogą stać się dla młodych chłopców tak potrzebnymi w dzisiejszych czasach autorytetami i przewodnikami na
drogach życia.

JEDNOŚĆ, 21x27, s. 42, twarda

JEDNOŚĆ, 21x27, s. 42, twarda

KOD: 441544

KOD: 441551

Bohaterki dla dziewcząt

4

Nowość

Bohaterowie dla chłopców

9,90

9,90

11,90 zł

11,90 zł

Elementarz
małego Polaka

Dlaczego Polska flaga 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, 21x30, 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 uwarunkowania epoki. Te wszystkie
trudności wzięli pod uwagę
autorzy książki i w opinii wielu
znakomicie się z nimi uporali.
RAFAEL, 21x30, s. 32, miękka

KOD: 694697

Tylko
34
,90

19
,90zł
zł
39,90

Kocham Polskę

100 lat odzyskania niepodległości
Z kart tej pięknie ilustrowanej książki młody czytelnik pozna
wydarzenia bliskie sercu każdego Polaka. Dowie się, w jakich
okolicznościach jego ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy
Europy, a także pozna prawdziwych patriotów walczących
o niepodległą Rzeczpospolitą: obrońców kraju, powstańców
oraz tych, którzy wywalczyli upragnioną niepodległość.
Książka autorstwa cenionej autorki Joanny Wieliczki-Szarkowej to wspaniała lekcja patriotyzmu.
RAFAEL, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889393

19,90

19,90

24,90 zł

25,00 zł

Wojtek

Paweł Kołodziejski

Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowana i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych.
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód i walki
we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po Wielką
Brytanię.

Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pasjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej podczas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe
filmy fabularne emitowane w polskich kinach.
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami
w formie komiksowej.

Żołnierz bez munduru

WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 650398

Dywizjon 303 w komiksie

WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422

5

Nowość

34
29,90

99,00

39,90 zł
36,00

149,00 zł

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

Nowe latko

Nowe latko Marii Konopnickiej jest to barwnie ilustrowany
zbiór wierszy: o urokach życia na polskiej wsi w różnych
porach roku, o pieczeniu chleba czy o przydrożnych kapliczkach porozsiewanych po całej Polsce. Wiersze zawarte
w zbiorze to m.in. Zima, Choinka, Wesele, Wiosenka, Bociany,
W palmową niedzielę czy Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi.
Reprint na podstawie wydania z 1909 r. zawiera kolorowe
rysunki Piotra Stachiewicza.
GRAF_IKA, 20x26, s. 60, twarda

KOD: 352288

O krasnoludkach
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!

Oszczędzasz 50 zł

Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie
graficznej. 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

29,90

Tylko

9,90 zł

Jarosław zych

Zgadywanki rysowanki

W tej książeczce znajdziecie rebusy, krzyżówki, labirynty i kalambury, czyli wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda.

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!

Nie myślcie, że pójdzie wam łatwo! Niektóre zadania są trudne. O pomoc w ich rozwiązaniu możecie poprosić rodziców,
dziadków, może starsze rodzeństwo. Dobrą zabawę gwarantujemy wszystkim i w każdym wieku! Zamieszczone tu zagadki
sprawdzą waszą wiedzę patriotyczną. Poza tym poznacie
niezwykłego Rycerza Niepokalanej oraz hasło obecnego roku
liturgicznego. Powodzenia!

Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować
każdemu dziecku! W książce przedstawiono różne polskie
zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe. Zaprezentowano tu
zarówno tradycje nadal żywe i pielęgnowane w naszej kulturze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwyczajom. Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz
ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza znajomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź
z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz
z ukochaną Ojczyzną.

RAFAEL, 10×15, s. 72 (z zadrukiem jednostronnym na 36 stronach), miękka

BOOKS&FUN, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 250291
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34,90 zł

KOD: 056703

29,00

69,00

69,00 zł

99,95 zł

Oszczędzasz 40 zł
Art puzzle
Ilustracja do książki Marii
Konopnickiej „O krasnoludkach
i o sierotce Marysi”.

Układanka ze 140 puzzli przedstawia jedną z pięknych ilustracji do
jubileuszowego wydania najsłynniejszej baśni Marii Konopnickiej
O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Ilustracja przedstawia scenę
spotkania Koszałka Opałka z chomikiem, który udzielił mu gościny
w swoim domku. Puzzle przygotowano z niezwykłą starannością
i dbałością o szczegóły. Polecamy je jako znakomity pomysł na
prezent dla dzieci – zwłaszcza w połączeniu książką.
GEREON, wymiary ułożonych puzzli: 73x50 cm, wymiary pudełka: 32x23 cm

KOD: 153087

Bestseller

DVD

Henryk Sienkiewicz

W pustyni i w puszczy

Oszczędzasz 30 zł

Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci
i młodzieży, która już od ponad stu lat fascynuje kolejne pokolenia Polaków (była publikowana w latach 1910-1911 w dzienniku „Kurier Warszawski”, a w formie książkowej została wydana
w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona w egzotycznej afrykańskiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań książkowych oraz szlagierowych ekranizacji. Bestsellerową powieść
Henryka Sienkiewicza w kolekcjonerskim wydaniu polecamy
jako doskonały prezent – nie tylko dla młodych czytelników.
Unikalna edycja w pięknej szacie graficznej!
DRAGON, 21x29, s. 608, twarda ze złoceniami

KOD: 875482

Nowość

DVD

34
,90
29
,90
39,90 zł

29,90

Biały Kieł

Mia i Biały Lew

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń filmowa opowieść o psie,
w którego żyłach płynie wilcza krew. Biały Kieł po rodzicach
odziedziczył najlepsze cechy obu ras, które pozwalają mu
przetrwać w mroźnych warunkach północy. Przygarnięty przez
indiańskiego wodza, Biały Kieł uczy się współpracy z ludźmi
i innymi psami. Niestety, zwierzak trafia do nowych właścicieli,
którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Biały Kieł postanawia
uciec i odszukać swojego pana… Wzruszający i wartościowy
film dla dzieci.

Wzruszająca, tętniąca przygodą i nakręcona z rozmachem
w sercu Afryki opowieść o wielkiej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Dziesięcioletnia Mia wraz z rodziną przeprowadza się
do Afryki na niezwykłą farmę lwów. Pewnego dnia rodzi się tu
białe lwiątko o imieniu Charlie. Zwierzak staje się największym
przyjacielem Mii. Kiedy lwu zacznie grozić niebezpieczeństwo,
dziewczynka uczyni wszystko, by uratować niezwykłego przyjaciela. Oboje opuszczają farmę i wyruszają na poszukiwanie
nowego domu dla Charliego…

KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy

KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 94 min., polski dubbing, polskie napisy

KOD: 326034

KOD: 326218

Film DVD

Film DVD
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W komplecie:

Tylko

79,00 zł
Atlas świata, s. 120

Atlas wszechświata, s. 120

Atlas zwierząt, s. 152

Atlas roślin, s. 152

Pakiet
ilustrowanych
atlasów
Komplet 4 książek

Każda książka: MARTEL, 21×30, twarda

KOD KOMPLETU: 222466

Rabat 40%

17,90

39,90

29,90 zł

44,90 zł

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia
dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i minerałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłodszych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowały 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, 26x29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640547

8

Agnieszka Górska

Dzieci gotują. Wielka księga przepisów

Książka przedstawia ciekawe propozycje wspólnego rodzinnego spędzania czasu, gwarantująca dobrą zabawę, smaczne
dania, a przy okazji… ucząca planowania i organizacji!
Przejrzysty opis wykonania potrawy zawiera zawsze wykaz
potrzebnych do tego celu składników i przyrządów oraz
rysunkową instrukcję „krok po kroku” ilustrowaną wesołymi, sugestywnymi obrazkami. Ilość potrzebnych produktów
podawana jest w przeliczeniu na szklanki, łyżki, kostki itp.
Do każdego przepisu dołączono duże zdjęcie gotowej potrawy. Przewidziano również miejsca na własne przepisy.
DEMART, 20×28, s. 232, twarda

KOD: 278720

pe

r ce

!

Su

na

19
134,90
,90

59,90
zł
39,90 zł

Tajemnice fotograﬁi

Rabat 65%

Gra planszowa

Rodzinna gra planszowa z nauką podstawowej wiedzy o tajnikach fotografowania. Tajemnice fotografii to nauka przez zabawę. Dzięki umieszczonym
na planszy zagadkom uczy spostrzegawczości, pokazuje, w jaki sposób
można zrobić efektowne zdjęcie lub podpowiada, jak poprawić nieudaną
fotografię (np. jak uniknąć powszechnego efektu czerwonych oczu).
Zestaw umożliwia odkrycie możliwości współczesnej fotografii w powiązaniu ze sztuką fotografowania.
EDIPRESSE

KOD: 596589

Bestseller

19,90

24,90

24,90 zł

29,90 zł

Tomasz Gawędzki

Szachy. Mój pierwszy podręcznik

Jak zostaje się gwiazdą

Podstawy gry w szachy
dla dzieci!

Być najlepszym

Bogato ilustrowana książka przedstawia historie najlepszych
polskich piłkarzy ostatnich lat: Krzysztofa Piątka, Roberta
Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i innych futbolowych gwiazd. Ich losy ilustrują, co jest naprawdę ważne, aby
osiągnąć sportowy sukces: liczne wyrzeczenia, punktualność,
dobra organizacja czasu, trening i sportowy tryb życia oraz
żelazna wola i zaangażowanie. A przede wszystkim praca.
Książka adresowana głównie do młodych fanów i adeptów
futbolu, którzy marzą o wielkiej piłkarskiej karierze.
ARENA, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 008182

Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie.
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą instruktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przystępny 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
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Każda książeczka zawiera
Rabat 40%
arkusz z naklejkami!
17,90
29,90 zł

Od punktu do punktu
Komplet 4 książeczek

Wyjątkowy pakiet książeczek edukacyjnych. Korzystając
z nich dziecko rozwija swoje zdolności: uczy się rysować,
liczyć i poznaje litery alfabetu. Umieszczona na każdej
stronie podpowiedź pomoże dzieciom rysować od punktu
do punktu, w prawidłowej kolejności.
W zestawie:
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 10
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 20
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 30
RYSUJĘ I POZNAJĘ LITERKI ALFABETU
Każda książeczka: MARTEL, 21x28, s. 24, miękka

KOD KOMPLETU: 944603

Książeczki kontrastowe

Pierwsze obrazy widziane oczami maluszka są nieostre, dlatego
dla najmłodszych proponujemy serię kartonowych książeczek
opartych na kontraście. Obrazki pomagają stymulować niedoskonałe jeszcze oczko niemowlęcia, jak również koordynację ruchowo-wzrokową. Oglądanie obrazków dostarczy Twojemu maluszkowi wiele radości i okazji do spędzenia czasu z mamą lub tatą.

Rabat 50%

3,90

Rabat 50%

Rabat 50%

7,90 zł

7,90 zł
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3,90

3,90
7,90 zł

Przysmaki maluszka

Świat maluszka

Zwierzaki maluszka

MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek

MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek

MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek

KOD: 807090

KOD: 807083

KOD: 807106

Seria książeczek z kartonowymi kartkami
dla najmłodszych!
Każda książka:
MARTEL, 20x20, 5 kartonowych kartek,
twarda, kolorowe ilustracje

Każda z części
sprzedawana jest osobno

Nauka i zabawa
Z krainą zmysłów bądź za pan brat
i całym sobą odbieraj świat!
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą,
czytaj książeczkę o nich niedużą.

Tylko

Tylko

9,90 zł

9,90 zł

Uszy do dźwięków rozpoznawania,
nos do zapachów różnych wąchania,
dotykiem kształty łatwo wyczujesz,
a swym językiem danie smakujesz.
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy,
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Wzrok

Dźwięk

KOD: 859793

KOD: 859816

Tylko

Tylko

Tylko

9,90 zł

9,90 zł

9,90 zł

Dotyk

Smak

Zapach

KOD: 859830

KOD: 859823

KOD: 859786

Kolorowanki dla dzieci w różnych grupach wiekowych
Dla dzieci w podanych grupach wiekowych oferujemy pakiety
po dwie książeczki z obrazkami do kolorowania. Kolorowanie
bawi, uczy i rozwija zdolności manualne dziecka. Ilość szczegółów
oraz grubość linii w kolorowankach jest dostosowana do wieku
małego artysty. Piękne ilustracje dobrane starannie do etapu
rozwoju dziecka sprawią, że chętniej sięgnie ono po kredki.
Każda książka: MARTEL, 21x28, s. 24, miękka

Rabat 40%

Rabat 40%

5,90

5,90

9,90 zł

9,90 zł

Koloruję +2 z kaczuszką i delﬁnkiem

Koloruję +3 z żyrafką i pelikanem

KOD KOMPLETU: 944832

KOD KOMPLETU: 944849

Komplet 2 kolorowanek

Rabat 40%

Rabat 40%

5,90

5,90

9,90 zł

9,90 zł

Koloruję +4 dinozaurem i małpką

Koloruję +5 z króliczkiem i słonikiem

KOD KOMPLETU: 944856

KOD KOMPLETU: 944863

Komplet 2 kolorowanek
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Komplet 2 kolorowanek

Komplet 2 kolorowanek

Dzieci uwielbiają zwierzątka, a korzystając z tej książeczki
będą mogły poznać ich wiele!

Rabat 40%

11,90

Koloruję i poznaję zwierzątka

19,90 zł

Komplet 4 kolorowanek

Kolorowanie to doskonała aktywność rozwijająca sprawność
dłoni i palców. Warto zachęcać dzieci do tej zabawy, ponieważ kolorując dziecko uczy się prawidłowo trzymać kredkę
i ćwiczy mięśnie dłoni, co w przyszłości ułatwi mu naukę
pisania. Piękne ilustracje sprawią, że dzieci z ochotą sięgną
po kredki lub farbki. Do dzieła! Kolorowanie to świetna
zabawa! W skład kompletu wchodzą cztery książeczki zatytułowane: Kaczuszka, Konik morski, Delfin, Żabka. W każdej
części znajdziemy różne zwierzątka do kolorowania.
Każda książka: MARTEL 21x22, s. 32, miękka

KOD KOMPLETU: 944610

Koloruję i naklejam
Komplet 4 książeczek

Rabat 40%

17,90
29,90 zł

Cztery książeczki z kolorowankami i naklejkami uczą dziecko rozpoznawać kolory i kształty. Z pomocą tego zestawu
dzieci nauczą się dopasowywać do siebie kształty, rozwiną
zdolności manualne i poznają nowe słowa. Znakomite

połączenie nauki i zabawy! Komplet zawiera następujące książeczki: Przyjaciele zajączka, Przyjaciele małpki,
Przyjaciele żyrafy, Przyjaciele liska. Każda książeczka posiada oryginalny uchwyt do wygodnego przenoszenia.

Każda książka MARTEL, 21x28, s. 32, miękka

KOD KOMPLETU: 944825
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Rabat 40%

Rabat 40%

14,90

19,90

24,90 zł

34,90 zł

Bezpieczne
dzieciaki

Zawody,
czyli kim możesz zostać

MARTEL 22x30, s. 56, twarda

MARTEL, 21x30, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222879

KOD: 222985

Barwnie ilustrowana książka zawiera zbiór najważniejszych
zasad bezpieczeństwa, których przestrzeganie pomoże naszym najmłodszym dzieciom przygotować się do życia we
współczesnym świecie: w mieście, nad wodą, w mediach,
w lesie i w górach. Nauka reguł zachowania się w różnych
sytuacjach odbywa się poprzez zabawę: młodzi czytelnicy poznają rodzinę Bystrzaków, a śledząc jej przygody, łatwo przyswoją wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W książce zamieszczono wierszyki, które przybliżają dziecku
różne zawody. Opisano w nich, co robi osoba, która reprezentuje daną grupę zawodową, gdzie pracuje i jakie powinna
mieć cechy charakteru. Obok każdego wiersza umieszczono
podstawowe informacje na temat prezentowanego zawodu.
Barwnie ilustrowana książka zachęca do kształtowania i pogłębiania zainteresowań, aby młody czytelnik w dorosłym
życiu mógł zrealizować swoje zawodowe marzenia.

Rabat 40%

CD

26,90

19,90

45,00 zł

39,90 zł

Karaoke dla dzieci

Kołysanki naszego dzieciństwa

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słuchania
i do samodzielnego śpiewania. Wśród nich m.in. Mydło lubi
zabawę, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, Myj zęby, Stary
Donald farmę miał, Pieski małe dwa, Miała baba koguta i inne.
Do książeczki dołączono dwie płyty. Na płycie CD znajdują się
utwory wykonane przez znanych i lubianych artystów (dziecięcy
zespół „Fasolki”, Jacek Borkowski, Marek Kościkiewicz, Tomasz
Bednarek, Joanna Jabłczyńska, Joanna Kurowska, Olga Bończyk,
Małgorzata Bernatowicz, Julia Rosińska-Kopala). Płyta DVD zawiera linie melodyczne, do których wyświetla się tekst, by dzieci mogły zaśpiewać piosenki samodzielnie.

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniejszych 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 dołączamy płytę CD z przepięknymi nagraniami
kołysanek w wykonaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk,
Joanny Kurowskiej, Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty
Bernatowicz, Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra
Kuszewskiego i Macieja Jachowskiego

MARTEL, 21x30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 546259

Dwie płyty: CD i DVD

KOD: 546427
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Rabat 50%

Śpiewnik z płytą CD

MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Do nauki przez zabawę!
Kolorowanki bawią, uczą, relaksują, pobudzają wyobraźnię i spostrzegawczość, ćwiczą koncentrację i pamięć, kształtują sprawności
potrzebne do nauki pisania. Kiedy nabierają barw – przemieniają się w prawdziwe dzieła sztuki!

Rozkładane arkusze z mapami do kolorowania!

Rabat 50%

Rabat 50%

4,90

4,90

9,90 zł

9,90 zł

Wielka mapa Polski

Wielka mapa świata

MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka

MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka

KOD: 944771

KOD: 944757

Poznaj najsłynniejsze polskie budowle, symbole, postaci
i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych regionów
naszego kraju. Sprawdź, gdzie mieszkają górale, górnicy, gdzie
żyją żubry i rysie. Wyrusz w podróż po kształtach i kolorach –
nie tylko biało-czerwonych!

Rabat 50%

Rabat 50%

4,90

4,90

9,90 zł

9,90 zł

Wielka mapa Europy

Poznaj najsłynniejsze europejskie budowle oraz symbole
i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych regionów
geograficznych. Wyrusz w podróż po europejskich kształtach
i kolorach!
MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka

KOD: 944764

Poznaj najsłynniejsze budowle świata oraz symbole, postaci,
rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych
kontynentów i krajów. Sprawdź, gdzie żyją wielbłądy i rosną
kaktusy, a gdzie można spotkać niedźwiedzie polarne. Wyrusz
w swoją pierwszą podróż dookoła świata!

Wielka mapa dinozaurów
i zwierząt prehistorycznych

Sprawdź, gdzie na świecie żył kiedyś tyranozaur albo mamut.
Przyjrzyj się cechom prehistorycznych stworzeń, porównując ich budowę i miejsce występowania. Poznaj ich ciekawe
nazwy. Wyrusz w podróż po kształtach i kolorach jako mały
odkrywca!
MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka

KOD: 944788
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