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Gatunek Tytuł Opis Foto EAN

Edukacja 978-83-8038-584-9 26,50  39,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-580-1 26,50  39,99 zł 

Edukacja Magiczne urodziny 978-83-8038-331-9 26,50  39,99 zł 

Edukacja Alfabet i kolory 978-83-8038-343-2 16,50  24,99 zł 

Edukacja Cyfry i kształty 978-83-8038-347-0 16,50  24,99 zł 

Aktywizacja Mistrz zadań 978-83-8038-401-9 8,59  12,99 zł 

Aktywizacja 978-83-8038-409-5 8,59  12,99 zł 

                                                 MAŁE TARGI KSIĄŻKI                           
Oferta dla przedszkoli 2021

Cena zakupu 
brutto

Cena 
detaliczna 
brutto 

Co słychać na 
drodze?

Wyjątkowa książka z odgłosami maszyn i pojazdów oraz 
wesołymi rymowankami sprawi, że każde dziecko

chętnie po nią sięgnie!
Rudy lisek — przewodnik prowadzi od jednej maszyny

do drugiej, a na końcu pojawi się ze wszystkimi.
Pojedź razem z liskiem i poznawaj odgłosy maszyn i 

pojazdów. 

           Format: 235 x 230 mm 
                                  Ilość stron: 12                                  

   Oprawa twarda, kartonowa

Co słychać w 
lesie?

Wyjątkowa książka z odgłosami leśnych zwierząt
i wesołymi rymowankami sprawi, że każde dziecko chętnie 

dowie się: Co słychać w lesie?
Miły jeż — przewodnik opowiada o każdym zwierzątku

i prowadzi do kolejnego, a na końcu zorganizuje wspólne
spotkanie wszystkich mieszkańców lasu.

Wędruj razem z jeżem i poznawaj odgłosy zwierząt! 

  Format: 235 x 230 mm
                                Ilość stron: 12                          

Oprawa twarda, kartonowa

Żyrafka zaprasza na swoje przyjęcie urodzinowe!
Będzie mnóstwo zabawy, tańców i radości. Pierwsi goście 

już są.
Czekamy tylko na Ciebie!

Magiczne urodziny to wyjątkowa książka z elementami 
dźwiękowymi i efektem świetlnym.

Każdy solenizant będzie zachwycony takim prezentem, 
który upamiętni ten wyjątkowy dzień.

Format: 190 x 245 mm (z panelem dźwiękowym)
                190 x 200 mm (bez panelu)

Ilość stron: 10  + okładka 

Książka edukacyjna z magicznym długopisem sprawia,
że nauka alfabetu i kolorów jest prosta i przyjemna!

Zaczarowane kartki, po których można pisać, a potem 
zetrzeć

i dla utrwalenia bawić się jeszcze raz, aż do utraty sił, 
dają mnóstwo radości.

Spróbuj i Ty! 

Ilość stron: 18
Format: 250 x 250 mm 

Książka edukacyjna z magicznym długopisem sprawia,
że nauka cyfr i kształtów jest prosta i przyjemna!

Zaczarowane kartki, po których można pisać, a potem 
zetrzeć

i dla utrwalenia bawić się jeszcze raz, aż do utraty sił, 
dają mnóstwo radości.

Spróbuj i Ty!

Ilość stron: 18
Format: 250 x 250 mm

,,Mistrz zadań’’ to książka aktywizująca dla dzieci. 
Wykreślanki, labirynty, kolorowanki i wycinanki zachęcają 

do własnej aktywności dziecka i pobudzają jego chęć 
poznawania świata.

205x285 mm
Ilość stron: 96
Oprawa miękka

Ćwiczenia 
manualne

,,Kreatywne łamigłówki'' to książka z zadaniami dla dzieci. 
Łamigłówki, wykreślanki, labirynty, zadania logiczne to 
wspaniały sposób na pobudzanie aktywności dziecka. 

205x285 mm
Ilość stron: 96
Oprawa miękka
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Aktywizacja 978-83-8038-417-0 6,60  9,99 zł 

Aktywizacja 978-83-8038-421-7 6,60  9,99 zł 

Kolorowanki Modelki 978-83-8038-524-5 5,30  7,99 zł 

Kolorowanki Zawody 978-83-8038-528-3 5,30  7,99 zł 

Kolorowanki W zagrodzie 978-83-8038-532-0 5,30  7,99 zł 

Kolorowanki 978-83-8038-461-3 5,30  7,99 zł 

Kolorowanki 978-83-8038-465-1 5,30  7,99 zł 

Kolorowanki 978-83-8038-469-9 5,30  7,99 zł 

Ćwiczenia 
aktywizujące. 

Mistrz 
kreatywności

Wspaniała książka z ćwiczeniami aktywizującymi dla 
dzieci. Mnóstwo zabawy, a przy tym nauka to idealny 

sposób na rozwój dziecka. 

Ilość stron: 56
Format: 205x285 mm

Oprawa miękka

Myśl i działaj. 
Aktywny maluch. 

Książka z zadaniami dla dzieci, która rozwija umiejętności 
potrzebne do nauki w szkole. Kolorowe zadania, 

łamigłówki, wykreślanki powodują, że dziecko nie         
zazna nudy, a przy zabawie będzie się rozwijało.                

Ilość stron: 56
Format: 205x285 mm

Oprawa miękka

,,Modelki’’ to kolorowanka, z którą możesz stworzyć swój 
własny świat mody! Aż 42 naklejki sprawiają, że jest mnóstwo 

wspaniałej zabawy.
Naklejane modelki i ich torebki zachwycą każdego miłośnika 

mody. 

Ilość stron: 24
Format: 205 x 285 mm 

Oprawa miękka

,,Zawody'' to kolorowanka, z którą dowiesz się, czym zajmują 
się osoby z twojego otoczenia! Aż 42 naklejki sprawią, że jest 

mnóstwo wspaniałej zabawy. Naklejki pokażą ci każdy z 
zawodów i ich charakterystyczne przedmioty.

Ilość stron: 24
Format: 205 x 285 mm 

Oprawa miękka

,,W zagrodzie'' to kolorowanka, z którą przeniesiesz się na 
wieś! Aż 42 naklejki sprawiają, że jest mnóstwo wspaniałej 
zabawy. Naklejane zwierzęta zachwycą każdego miłośnika 

zwierzątek. 

Ilość stron: 24
Format: 205 x 285 mm 

Oprawa miękka

Przygody z 
kolorowanką. Na 

wsi

Wesołe wiejskie zwierzęta czekają na Twoje odwiedziny! 
Mnóstwo kolorowania, naklejki, szlaczki i zabawa sprawi, 

że każde dziecko chętnie sięgnie po książkę. 

Format z rączką : 195 x 220 mm
Ilość stron: 48 + 50 naklejek

Oprawa miękka

Przygody z 
kolorowanką. W 

lesie

Wesołe zwierzęta w lesie czekają na Twoje odwiedziny! 
Mnóstwo kolorowania, naklejki, szlaczki i zabawa sprawi, 

że każde dziecko chętnie sięgnie po książkę. 

Format z rączką : 195 x 220 mm
Ilość stron: 48 + 50 naklejek

Oprawa miękka

Przygody z 
kolorowanką. W 

ZOO

Wesołe zwierzęta w zoo czekają na Twoje odwiedziny! 
Mnóstwo kolorowania, naklejki, szlaczki i zabawa sprawi, 

że każde dziecko chętnie sięgnie po książkę. 

                  Format z rączką : 195 x 220 mm                   
Ilość stron: 48 + 50 naklejek

       Oprawa miękka
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Edukacja 978-83-8038-358-6 8,59  12,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-362-3 8,59  12,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-366-1 8,59  12,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-387-6 6,60  9,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-006-6 6,60  9,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-353-1 8.59  12,99 zł 

Edukacja Zwierzaki 978-83-8038-424-8 5,30  7,99 zł 

Edukacja Magiczny świat 978-83-8038-428-6 5,30  7,99 zł 

Malowanki-
zgadywanki

Duży wybór kolorowanek, zagadek oraz labiryntów, 
uczących dzieci logicznego myślenia, pobudzających 

wyobraźnię , kreatywność i spostrzegawczość.
40 kolorowych naklejek do urozmaicenia zabawy.     

Format: 205x285mm
 Ilość stron: 80

                           Ilość naklejek: 40                            
Oprawa miękka

Malowanki-
naklejanki

Duży wybór kolorowanek, zagadek oraz labiryntów, 
uczących dzieci logicznego myślenia, pobudzających 

wyobraźnię , kreatywność i spostrzegawczość.
40 kolorowych naklejek do urozmaicenia zabawy.          

Format: 205x285mm
 Ilość stron: 80

                          Ilość naklejek: 40                         
Oprawa miękka 

Malowanki-
rozsypanki

Duży wybór kolorowanek, zagadek oraz labiryntów, 
uczących dzieci logicznego myślenia, pobudzających 

wyobraźnię , kreatywność i spostrzegawczość.
40 kolorowych naklejek do urozmaicenia zabawy.               

                          
 Format: 205x285mm 

Ilość stron: 80
                           Ilość naklejek: 40                             

Oprawa miękka  

Rymowane pory 
roku 

„Rymowane pory roku” to lektura, która powinna trafić w 
ręce każdego dziecka. Dzięki niej nauka pór roku i 

miesięcy nie jest wcale trudna!
Opisane ważne wydarzenia, które dzieją się w danym 

miesiącu pomagają ćwiczyć kojarzenie i pamięć. Książka 
ta uczy, a zarazem bawi małych czytelników. 

Format: 285 x 205 mm
Oprawa miękka
Ilość stron: 60

Rymowanki-
zgadywanki o 
zwierzętach 

„Rymowanki- zgadywanki o zwierzętach” rozwijają 
wyobraźnię dzieci i wzbogacają ich zasób słów. Wierszyki 

czytane wspólnie, przez dzieci i rodziców, gwarantują 
wspaniałą zabawę i mile spędzony czas.

A w odgadnięciu prawidłowej nazwy zwierzątka pomogą 
dwa wesołe skrzaty. 

Format: 285 x 205 mm 
Oprawa miękka
 Ilość stron: 60

Elementarz 
żyrafki Hani

Aktywizujące książki z ćwiczeniami to wspaniała 
alternatywa dla dzieci od 4 do 6 r. ż. Zawierają one 

mnóstwo zabawy, a jednocześnie uczą. Mnóstwo 
szlaczków, kolorowanek, łamigłówek, poznawanie kolorów, 
kształtów, literek i cyferek oraz emocje, przeciwieństwa, 

pory roku, dni tygodnia. Wszystkie te niezbędne 
umiejętności dziecko może nabyć i rozwinąć dzięki tym     

                                 książeczkom.                            
Format: 205 x 285 mm

                            Ilość stron: 96                              
Oprawa miękka

Seria wyjątkowych książeczek z wycinankami, idealnych 
do zabaw kreatywnych dla dzieci. Rozwijają one 

sprawność manualną dziecka przez wycinanie i sklejanie 
obiektów. Zwierzaki na paluszki, maski, postacie z 
magicznego świata oraz maszyny służą rozwojowi 
wyobraźni i kreatywności. Mogą stać się także 

elementami teatrzyku, a dziecko jego reżyserem. 

Format: 205 x 285 x4mm
Ilość stron: 32 
Oprawa miękka

Seria wyjątkowych książeczek z wycinankami, idealnych 
do zabaw kreatywnych dla dzieci. Rozwijają one 

sprawność manualną dziecka przez wycinanie i sklejanie 
obiektów. Zwierzaki na paluszki, maski, postacie z 
magicznego świata oraz maszyny służą rozwojowi 
wyobraźni i kreatywności. Mogą stać się także 

elementami teatrzyku, a dziecko jego reżyserem. 

Format: 205 x 285 x4mm
Ilość stron: 32 
Oprawa miękka
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Edukacja Maszyny 978-83-8038-432-3 5,30  7,99 zł 

Edukacja Elementarz z sową 978-83-8038-202-2 8,59  12,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-279-4 26,50  39,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-408-8 26,50  39,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-596-2 26,50  39,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-060-8 5,95  8,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-064-6 5,95  8,99 zł 

Seria wyjątkowych książeczek z wycinankami, idealnych 
do zabaw kreatywnych dla dzieci. Rozwijają one 

sprawność manualną dziecka przez wycinanie i sklejanie 
obiektów. Zwierzaki na paluszki, maski, postacie z 
magicznego świata oraz maszyny służą rozwojowi 
wyobraźni i kreatywności. Mogą stać się także 

elementami teatrzyku, a dziecko jego reżyserem. 

Format: 205 x 285 x4mm
Ilość stron: 32 
Oprawa miękka

Aktywizujące książki z ćwiczeniami to wspaniała 
alternatywa dla dzieci od 4 do 6 r. ż. Zawierają one 

mnóstwo zabawy, a jednocześnie uczą. Mnóstwo 
szlaczków, kolorowanek, łamigłówek, poznawanie kolorów, 
kształtów, literek i cyferek oraz emocje, przeciwieństwa, 

pory roku, dni tygodnia. Wszystkie te niezbędne 
umiejętności dziecko może nabyć i rozwinąć dzięki tym     

                             książeczkom.                                   
Format: 205 x 285 mm

                            Ilość stron: 96                              
Oprawa miękka

Encyklopedia dla 
dzieci

Choć świat widziany oczami dziecka jest kolorowy, 
przyjazny i zaskakujący, skrywa w sobie wiele tajemnic i 
zagadek, które należy stopniowo odkrywać. W końcu na 
tym polega uczenie się. Pytanie, jak zachęcić dziecko do 
nauki. Jak wytłumaczyć mu skomplikowane zjawiska? W 

jaki sposób zainteresować go tematyką, której nie 
poświęcało dotąd żadnej uwagi?

Z pomocą przychodzi niniejsza Encyklopedia. Pozycja ta z 
pewnością nauczy, rozbawi, zaspokoi ciekawość. Poszerzy 
zdobytą już wiedzę, rozwinie zainteresowania, zaskoczy, 
aktywuje kreatywność i dziecięcą fantazję. Odpowie na 

najczęściej zadawane przez najmłodszych pytania: 
„dlaczego?”, „kto?”, „jak?”, „kiedy?”i „gdzie?”. 

Format: 205 x 285 mm
Ilość stron: 224
Oprawa twarda

Encyklopedia. Ciało 
człowieka

 Aby zaspokoić potrzebę zdobywania wiedzy, sięgamy po 
rzetelne książki, a encyklopedie stanowią doskonałe 

źródło informacji dla dzieci i dorosłych.
Wspaniałe obrazki i bogata treść sprawiają, że 

“Encyklopedia ludzkiego ciała” to najlepsza seria książek 
na temat organizmu człowieka. Tom “Układ

trawienny, układ moczowy i układ wydalniczy” dostarcza 
informacji na temat interesujących cech i możliwości 

układu trawiennego, układu moczowego i układu 
wydalniczego. To rozległe źródło wiedzy, które na pewno 

przyciągnie uwagę
każdego czytelnika.

Ilość stron: 232
Format: 205x285 mm

Oprawa twarda

Encyklopedia 
zwierząt

 Któż z nas nie lubi podglądać niezwykle ciekawego świata 
zwierząt? Zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy istnieją 
latające wiewiórki? Czy pająki się myją?  Czy strusie 
chowają głowę w piasek? Czy ryby w ogóle śpią? Czy 

ośmiornica potrafi odkręcić słoik? Jesteś ciekawy, które 
zwierzęta wyglądają jak rośliny? Które jaszczurki lubią 
robić pompki? Które gąsienice przypominają żelki? Który 

ślimak przypomina sałatę? Nurtują Cię różnorodne 
pytania, np. Dlaczego dzięcioły tak hałasują? Dlaczego 

świetliki świecą? Dlaczego pszczoła po użądleniu ginie, a 
osa może żądlić wiele razy? Skąd ślimaki biorą muszle?

Format: 205 x 285 mm
Ilość stron: 220
Oprawa twarda

Na wsi szlaczki 
zygzaczki

Na wisi szlaczki zygzaczki jest przeznaczony dla tych 
dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać, a dopiero uczą 

się kreślić podstawowe znaki liter. Broszura zawiera 
ćwiczenia o zróżnicowanej trudności. Publikacja wspiera 
również umiejętność koncentracji, która jest w procesie 

edukacji niezbędna.

Format: 205 x 285
Ilość stron: 64
Oprawa miękka

Szlaczki rysują 
dzieciaczki 

Zawiera proste kształty, które czasem zamieniają się w 
trudniejsze  do kreślenia znaki. A ponieważ przedszkolak 
jest w stanie skupić swoją uwagę tylko przez kilka minut, 

publikacja wspiera również umiejętność koncentracji, 
niezbędną w procesie edukacji.

Format: 205 x 285
Ilość stron: 64
Oprawa miękka
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Słownik 978-83-6380-374-2 19,80  29,90 zł 

Edukacja 978-83-8038-345-6 8,59  12,99 zł 

Edukacja Połącz kropki 978-83-8038-436-1 5,30  7,99 zł 

Edukacja 978-83-8038-440-8 5,30  7,99 zł 

Edukacja Roboty i kropki 978-83-8038-444-6 5,30  7,99 zł 

Dziecięca 978-83-8038-504-7 6,60  9,99 zł 

Dziecięca 978-83-8038-508-5 6,60  9,99 zł 

Ilustrowany 
słownik angielsko- 

polski + CD

Przydatna pomoc dydaktyczna dla dzieci i młodzieży oraz 
osób uczących się języka angielskiego: - atrakcyjna 

prezentacja materiału, pozwalająca szybko przyswoić 
sobie nowe słówka i zwroty - podstawy gramatyki łatwe do 

zrozumienia - duży zasób haseł - łatwe wyszukiwanie 
Wspaniała pomoc dla rodziców uczących swoje dzieci 
języka angielskiego. Przydatny jako pomoc dla kadry 

nauczycielskiej.

Format: 170 x 240
Ilość stron: 240
Oprawa twarda

Niezbędniki 
przedszkolaka

Aktywizujące książki z ćwiczeniami to wspaniała 
alternatywa dla dzieci od 4 do 6 r. ż. Zawierają one 

mnóstwo zabawy, a jednocześnie uczą. Mnóstwo 
szlaczków, kolorowanek, łamigłówek, poznawanie kolorów, 
kształtów, literek i cyferek oraz emocje, przeciwieństwa, 

pory roku, dni tygodnia. Wszystkie te niezbędne 
umiejętności dziecko może nabyć i rozwinąć dzięki tym     

                              książeczkom.                                 
Format: 205 x 285 mm

                            Ilość stron: 96                              
Oprawa miękka

Książki dla małych i dużych, które doskonale uczą 
logicznego myślenia i bawią. Łączenie kropek uczy 

cierpliwości i koncentracji,  a to nie wszystko, ponieważ 
powstały obrazek trzeba jeszcze pokolorować. Jest to 

idealny odpoczynek dla dzieci.                                            
                                                                                          
                          Format: 205 x 285                               

Ilość stron: 24 + naklejki 
      Oprawa miękka

Od kropki do 
kropki

Książki dla małych i dużych, które doskonale uczą 
logicznego myślenia i bawią. Łączenie kropek uczy 

cierpliwości i koncentracji,  a to nie wszystko, ponieważ 
powstały obrazek trzeba jeszcze pokolorować. Jest to 

idealny odpoczynek dla dzieci.                                            
                                                                                          
                              Format: 205 x 285                               

      Ilość stron: 24 + naklejki 
Oprawa miękka

Książki dla małych i dużych, które doskonale uczą 
logicznego myślenia i bawią. Łączenie kropek uczy 

cierpliwości i koncentracji,  a to nie wszystko, ponieważ 
powstały obrazek trzeba jeszcze pokolorować. Jest to 

idealny odpoczynek dla dzieci.                                            
                                                                                      

Format: 205 x 285
Ilość stron: 24 + naklejki 

Oprawa miękka

Akademia 
rozwoju. 

Ćwiczenia z 
myślenia 

,,Akademia rozwoju'' to seria aktywizujących książek 
kształtujących sprawności dziecka. Ćwiczenia z 

grafomotoryki, sprawności manualnej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, 

koncentracji uwagi i spostrzegawczości, ćwiczenia 
czytania i pisania oraz matematyczne są niezwykle ważne 

we wspomaganiu rozwoju dziecka, a wszystkie je 
znajdziesz w tych książkach.  Zabawne ilustracje i 

ciekawe zadania sprawią, że dziecko w ramach zabawy 
łatwiej wypracuje te umiejętności. 

Ilość stron: 56
Format: 205 x 285 mm 

Oprawa miękka

 Akademia 
rozwoju. Mały 

geniusz 

,,Akademia rozwoju'' to seria aktywizujących książek 
kształtujących sprawności dziecka. Ćwiczenia z 

grafomotoryki, sprawności manualnej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, 

koncentracji uwagi i spostrzegawczości, ćwiczenia 
czytania i pisania oraz matematyczne są niezwykle ważne 

we wspomaganiu rozwoju dziecka, a wszystkie je 
znajdziesz w tych książkach.  Zabawne ilustracje i 

ciekawe zadania sprawią, że dziecko w ramach zabawy 
łatwiej wypracuje te umiejętności. 
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