Elementarz
„Ala ma kota” – to zdanie towarzyszyło w nauce
czytania i pisania naszym rodzicom, dziadkom i
pradziadkom. Reprint Elementarza Mariana Falskiego
z 1974 roku z nowymi wspaniałymi ilustracjami
Janusza Grabiańskiego.
Po raz pierwszy Elementarz ukazał się w 1910 roku z
ilustracjami Jana Rembowskiego. Z nieznacznymi
modyfikacjami służył w polskich szkołach do roku 1974.
Jest najdłużej funkcjonującym elementarzem na
świecie.
typ oprawy: twarda; stron: 160
Cena: £14.99
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"Elementarz" Aleksandry Plec oraz Marzeny
Skoczylas powstał z myślą zarówno o dzieciach, które
rozpoczynają przygodę z czytaniem, jak również o tych,
które mają kłopoty z nauką czytania. Autorki proponują
zastosowanie metody sylabowej, która ich zdaniem jest
dla dziecka najprostszym sposobem na szybkie
opanowanie materiału.
Ze względu na zdumiewające efekty jest często i
chętnie stosowana, gdyż bazuje na naturalnych
skłonnościach człowieka do używania sylab w aktach
mowy, dzięki czemu nauka staje się intuicyjna.
Podręcznik uzupełniają dwie części ćwiczeń.
typ oprawy: miękka; stron: 157
Cena: Elementarz:£5.99,
ćwiczenia: £3.99 każda część
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Przygotowany przez wydawnictwo Greg "Elementarz.
Czytamy metodą sylabową" umożliwia dzieciom
szybkie opanowanie umiejętności czytania. Publikacja
zawiera zabawne czytanki o ciekawej dla najmłodszych
uczniów tematyce, uzupełnione kolorowymi
ilustracjami. Atutem książki jest przemyślana
kompozycja, uwzględniająca potrzeby i możliwości
dzieci przystępujących do nauki czytania.
W książce zastosowano wyraźny podział na sylaby,
przykładowe słówka, proste zdania, które pokazują
dziecku, jak czytać. (...) Pierwsza część książki zawiera
bardzo jasną i czytelną prezentację liter i sylab, w
drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od
najprostszej do najtrudniejszej.
typ oprawy: miękka; stron: 160
Cena: £4.50
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To elementarz do nauki czytania metodą
sylabową i zeszyt ćwiczeń w jednym!

W pierwszej części zaprezentowane są literki,
pokazany jest sposób ich zapisywania, jak łączą się z
innymi literkami, tworząc sylaby, słowa i zdania.
Mnóstwo zadań i ćwiczeń sprawia, że dzieci
błyskawicznie przyswajają nowe wiadomości. W
książce znajduje się dużo łamigłówek i zabaw, dzięki
którym mali uczniowie mogą oderwać się i odpocząć
podczas nauki. Są więc rebusy, labirynty, krzyżówki.
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.
typ oprawy: miękka; stron: 160
Cena: £4.50
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Poziomkowa polana
Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń, dzięki którym
dziecko może połączyć naukę pisania liter z zabawą
polegającą na kolorowaniu i odwzorowywaniu. Zestaw
ćwiczeń, w których dziecko poznaje tajemnice pisania
liter, gwarantuje znakomitą zabawę, podczas której
uczy się poznawać litery, odczytywać wyrazy i cyfry.
Ilustracje są tak pomyślane, aby zapewniły miły
przerywnik w pracy, a także kształciły sprawność
manualną.
format: A4, typ oprawy: miękka, stron: 60
Cena: £3.20
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Kolorowe abc
Książeczka edukacyjna dla dzieci, wspomagająca
naukę pisania liter poprzez zabawę.
W książce znajduje się 70 naklejek do wykorzystania.
format: A4, typ oprawy: miękka, stron: 60
Cena: £3.20
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Kolekcja sześciolatka. Box.
Roczne przygotowanie do szkoły
Wyd. Nowa Era
Znakomity pomysł na zerówkę!
W skład zestawu wchodzą:
- karty pracy, cz. 1-4,
- pomoce dydaktyczne,
- teczka małego artysty,
- dostęp do portalu Balon Blum,
- ołówek z nakładką.
rok wydania: 2016
Cena: £39.99
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Seria: PIERWSZE CZYTANKI
Aby dziecko mogło opanować i doskonalić trudną umiejętność
czytania, Wydawnictwo Skrzat proponuje nową kolekcję
„Pierwsze Czytanki”. Należą do niej m.in. książeczki z serii
„Puk, Puk! Co Słychać…”: Na budowie, Na wsi, W straży
pożarnej, Na pogotowiu.
Zostały one zakwalifikowane do poziomu pierwszego i są
przeznaczone dla dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z
czytaniem. Każda historia z tej serii zawiera trudniejszy tekst
wierszowany oraz pojedyncze, proste wyrazy umieszczone w
dymkach. Tekst poetycki czyta ktoś dorosły, a słowa w
dymkach – dziecko.

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £3.99
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„Pierwsze Czytanki" pomagają opanować i doskonalić
umiejętność czytania. Należą do niej m.in. książeczki z serii
„Zwierzęta Oli”:Nie jesteś już sam, niedźwiadku, Nie bój się,
misiu koalu, Uciekaj, tygrysku, Wracaj, króliczku, Jesteś
super, chomiczku. Zostały przypisane do poziomu trzeciego i
są przeznaczone dla dzieci, które płynnie czytają. Każda
historia z tej serii zawiera nieco trudniejszy dłuższy tekst
narratorski oraz prostszy − umieszczony w dymkach. Dziecko
może przeczytać całość samodzielnie lub z podziałem na dwa
głosy.

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £3.99

SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ
SERIA „PIERWSZE CZYTANKI"
Poziom 1. W krainie słów. Odczytywanie krótkich wyrazów.
Przewaga zdań pojedynczych. Brak dwuznaków. Prosta
pisownia bez dylematów ortograficznych. Duża czcionka.
Zabawne historie ukryte w prostych zdaniach. Ilustracje
rozbudzające zainteresowanie czytaniem.
„Elmer – słoń w kratkę” i „Zabawy Reksia” to propozycje
dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. Ulubieni i znani
bohaterowie z pewnością zachęcą dzieci do czytania.

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £3.99
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SERIA „PIERWSZE CZYTANKI"
Poziom 2. W krainie zdań. Przygody opisane za pomocą zdań
pojedynczych i złożonych. Zastosowanie dwuznaków oraz
samogłosek: ą, ę. Krótkie dialogi. Wprowadzenie w świat
ortografii. Poznanie pisowni trudniejszych wyrazów.
„Dzieciak rządzi. Jak zostać szefem”, „Shrek 2. Magiczny
eliksir” i „Martynka i kotki” to propozycje dla dzieci, które
jeszcze płynnie nie czytają.

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £3.99
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SERIA „PIERWSZE CZYTANKI"
Poziom 3. W krainie opowieści. Użycie wszystkich głosek.
Zastosowanie zdań złożonych oraz wielokrotnie złożonych.
Samodzielne czytanie dłuższych historii. Rozbudowane
dialogi. Trudniejsza ortografia.
„Madagaskar. Ucieczka z zoo”, „Kung Fu Panda 3.
Odnaleziony tata” i „Jaś i zaczarowany przyjaciel” to
propozycje dla dzieci, które jeszcze płynnie nie czytają.

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £3.99
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Seria „Mały kruk” to bestsellerowa seria Nele
Moost o przygodach małego kruka. Dopełnieniem
humorystycznych opowiadań są barwne i szczegółowe
ilustracje.
Bohaterem jest mały kruk Skarpetka. Choć nie zawsze
postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, to bardzo
chętnie je poznaje. Każde opowiadanie zawiera cenny morał,
mały kruk m.in. uczy się, jak być najgrzeczniejszym
zwierzątkiem w całym lesie, oraz poznaje wartość przyjaźni.
W serii ukazały się m.in. tytuły: „Co wolno, a czego nie.Czyli
bycia grzecznym nie jest łatwe”, „Wszystko moje!Czyli o tym,
jak kruk rozumie że przyjaźń jest najważniejsza”, „Nic nie
szkodzi!Czyli to się może zdarzyć każdemu”, „Czy warto
kłamać?Czyli o tym, że prawda zawsze wyjdzie na jaw”,
„Wszystko zniszczone!Czyli o tym, jak kruk uczył się
pomagać”. Grupa wiekowa: 4+

typ oprawy: miękka; stron: 32
Cena: £4.50
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Seria „Biblioteczka przedszkolaka”to

przepięknie ilustrowane książki z bajkami i wierszykami
dla najmłodszych. W serii ukazały się utwory: J.
Tuwima; J. Brzechwy; M. Konopnickiej; W.
Chotomskiej; C. Perraulta; Braci Grimm; H. Ch.
Andersena; Wyliczanki rymowanki; Wiersze dla
dziewczynek; Wiersze dla chłopców; Wierszyki 2-latka;
Wierszyki 3-latka; Wiersze naszego dzieciństwa (A.
Fredro, U. Kozłowska, M. Konopnicka); Rzepka (A.
Fredro, J. Tuwim, N. Usenko); Zosia Samosia (J.
Tuwim, W. Bełza, M. Gintowt); Lokomotywa (M.
Konopnicka, J. Tuwim, M. Gintowt); Ptasie radio (J.
Tuwim, I. Krasicki, M. Gintowt); Słoń Trąbalski (M.
Konopnicka, J. Tuwim, M. Gintowt); Wycieczka na
wieś, do lasu, do ZOO –aut.: A. Wiśniewskiej.
typ oprawy: twarda, wypełniona gąbką, stron: 23
Cena: £3.99
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Moja rodzina. Wiersze dla dzieci,
Strzeboński Grzegorz
Dzieci uwielbiają odkrywać tajemnice rodziny - kto jest
czyim bratem, siostrą, wujkiem, dziadkiem, jak
spokrewniona jest mama z prababcią i dlaczego jest
jeden tata, ale dwóch dziadków? Odpowiedzią na
wszystkie „rodzinne zagadki” jest książka Moja rodzina
- zbiór lekkich, dowcipnych wierszyków.
typ oprawy: miękka; stron: 64
Cena: £2.50
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Czytanie jest super, Leaf Munro
"Czytanie jest super" to książka skłaniająca do
myślenia, pełna humoru, życiowej logiki oraz
głębokiego zrozumienia dla dziecięcych umysłów.
Przepełniona radosnymi rysunkami i dowcipnym
tekstem niesie ze sobą ponadczasowe przesłanie: nie
ma większego odkrycia na świecie niż to, że czytanie
jest super!
typ oprawy: twarda; stron: 45
Cena: £6.99
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