Czytanie polskiego tekstu ze zrozumieniem to nie lada sztuka! Dobrze mieć wówczas pod ręką
tłumaczenie angielskie - tak jak w poniższych propozycjach. Lekturę ułatwi przejrzysty, akapitowy układ
teksów polskiego i angielskiego.
Agnieszka opowiada bajkę oraz
Placek zgody i pogody, J. Papuzińska
Agnieszka próbuje przekonać mamę, by pozwoliła jej adoptować małego
kotka. By ją udobruchać, opowiada jej bajkę o kotku szukającym swojej
mamusi. Druga historia to taka, w której Agnieszka piecze z pomocą
sprytnego stworzonka Głowogonka placek. Dzięki niemu skłóceni
rodzice znów zaczynają się do siebie uśmiechać.
typ oprawy: twarda, stron: 48

Cena: £5.99
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Najpiękniejsza fotografia oraz
Wielki wyścig, Adam Bahdaj
W książce znajdują się dwa opowiadania Adama Bahdaja.
‘Najpiękniejsza fotografia’ to opowieść o żyrafie, która chciałaby zrobić
sobie zdjęcie. Tylko jak zmieścić na jednej fotografii i głowę, i długą
szyję, i jeszcze zgrabne nogi?
‘Wielki wyścig’ opowiada o ślimakach, które planują gonitwę. Pierwszą
nagrodę otrzyma ten, kto przybędzie na metę jako... ostatni
typ oprawy: twarda, stron: 48

Cena: £5.99
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Kareta z piernika, Wanda Chotomska
Słodkie, miodowe, toruńskie pierniki... Ach! Aż ślinka cieknie na samą
myśl o nich. Zastanawialiście się kiedyś, jak powstały? To bardzo
romantyczna historia... Możemy wam tylko zdradzić, że wszystko
zaczęło się od młodego piekarczyka Mikołaja, który pokochał Kasię córkę znanego cukiernika z Torunia. A wszystko w dwóch językach!
typ oprawy: twarda, stron: 48
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Magia w kolorze lilaróż oraz Kolega,
Grzegorz Kasdepke
Tym razem w wersji polsko-angielskiej przeczytacie dwa opowiadania
współczesnego, uwielbianego przez dzieci pisarza - Grzegorza
Kasdepke! `Magia w kolorze lilaróż` to dwie zabawne historie z życia
chłopca o bardzo rozbuchanej wyobraźni. No bo kto posądziłby uroczą
koleżankę o rzucanie czarów albo wpadł na pomysł, by ulubionego
kolegę, którego przeniesiono do innej klasy, zastąpić balonem?
typ oprawy: twarda, stron: 48
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Dzieci to lubią najbardziej
Pod tym tytułem wydawcy zebrali to, co z polskiej literatury pozostaje w
trwałej pamięci pokoleń - dziadków, rodziców i najmłodszych
czytelników. Znajdziecie tu – fragmenty lub w całości: CudaczekWyśmiewaczek; Plastusiowy pamiętnik; Nasza mama czarodziejka; Na
straganie; Karolcia; Lokomotywa; Szewczyk Dratewka; Puc, Bursztyn i
goście; Awantura o Basię; Legenda o Lechu; Dom w domu; Akademia
pana Kleksa; Porwanie w Tiutiurlistanie; Ferdynand Wspaniały; Brombai
inni; Mój księżycowy pech. Teksty uzupełniają informacje o autorach.
typ oprawy: miękka, stron: 218
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Kubuś Puchatek. Winnie the Pooh
Chatka Puchatka. The House at Pooh Corner,
Alan Alexander Milne
To już kolejne wydanie jednej z najwspanialszych książek dla dzieci.
Tym razem obok polskiego, znakomitego tłumaczenia autorstwa Ireny
Tuwim, występuje także tekst oryginalny - angielski. Obie wersje
językowe występują w książce jednocześnie. Każdy może, czytając
przygody Krzysia, Kubusia, Prosiaczka i ich przyjaciół, zaglądać do
angielskiego oryginału.
typ oprawy: twarda, stron: 228
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Biblia polsko-angielska dla dzieci
Wspaniałe wydanie w wersji polskiej i angielskiej dla dzieci,
przedstawiające 12 najbardziej znanych historii z Pisma Świętego m.in.:
o Kainie i Ablu, Jonaszu, Mojżeszu, narodzinach Jezusa, ostatniej
wieczerzy. Prezentowe wydanie łączy w sobie bajkowe ilustracje i
zrozumiałe opisy przypowieści. Doskonały prezent komunijny.
typ oprawy: twarda, stron: 192

Cena: £9.50
SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ

