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POLECAMY!

Format: 200 x 200 mm
Oprawa: miękka, szyta, 
zaokrąglone rogi
Str. 12 +  85 naklejek
Cena det. 7,99 zł 

Seria „Moje zakupy” to kolorowe książeczki z naklejkami, dzięki którym dzieci 
poznają podstawowe zagadnienia związane z kupowaniem, uczą się liczyć, pisać, 
doskonalą umiejętnoœci manualne, a także ćwiczą spostrzegawczoœć, a wszystko to  
z wykorzystaniem kolorowych i przyjaznych dla dziecka ilustracji.

• Ćwicz pisanie nazw przedmiotów i produktów spożywczych!
• Umieœć w koszyku owoce, warzywa, przybory szkolne, ukochane zabawki, 

przedmioty służące do kąpieli i gotowania, przedmioty związane z hobby (doklej 
odpowiednie naklejki)!

• Dodaj ceny przedmiotów (wpisz je przy produktach w koszyku) i policz, ile 
zapłacisz przy kasie!

Jedzenie    

ISBN 978-83-8036-066-2

Dom i rodzina    

ISBN 978-83-8036-067-9

Do pracy    

ISBN 978-83-8036-068-6

Hobby    

ISBN 978-83-8036-069-3

Nowość!
 

Moje zakupy
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POLECAMY!

Zakupy!
Zestaw edukacyjny w pudełku
Format pudełka: 210 x 210 x 30 mm
Cena det. 19,90 zł

Zaproœ kogoœ do wspólnej zabawy w kupowanie.

W zestawie:
• 2 dwustronne koszyki
• 3 listy zakupów + 1 podwójna
• 40 kartoników z produktami i cenami
• książka edukacyjna z naklejkami 

Zestaw pomaga w nabywaniu codziennych umiejętnoœci przez zabawę. Dziecko uczy się 
nazywać produkty, wykonywać działania na cyfrach oraz rozwija zdolnoœci manualne.

Bawię się     

ISBN 978-83-8036-097-6

Uczę się     

ISBN 978-83-8036-098-3

W przygotowaniu:

ISBN 978-83-8036-091-4
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Wieœ     

ISBN 978-83-8036-061-7

Dinozaury     

ISBN 978-83-8036-047-1

Zwierzęta    

ISBN 978-83-8036-070-9

POLECAMY!

Poznaję… 285 naklejek   
Format: 210 x 190 mm
Oprawa: miękka, szyta, ze skrzydełkiem
Str. 24, w tym 8 stron naklejek
Cena det. 11,90 zł

Poznawaj dinozaury, wiejskie zwierzątka oraz te mieszkające na całym 
œwiecie. Baw się nimi!
Spraw, aby strony zaroiły się od kolorowych słoni, pterozaurów, żyraf, 
ryb, kaczek i koników.
Pokoloruj ich œwiat. Przyklejaj naklejki i stwórz wyjątkowe scenki.

Nowość!
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Mała papierowa wieœ 

23 modele
113 naklejek
scenka z okładki

ISBN 978-83-7250-965-9 Mały papierowy domek 

26 modeli
8 wycinanek 
3 modele origami 
48 naklejek
scenka z okładki

ISBN 978-83-8036-015-0

Małe papierowe zoo 

10 modeli
116 naklejek

scenka z okładki

ISBN 978-83-7250-966-6

Mały papierowy cyrk 

14 modeli
98 naklejek

scenka z okładki

ISBN 978-83-8036-005-1

Małe papierowe…
Format: 190 x 190 mm
Oprawa: szyta ze skrzydełkami
rozkładana okładka 
Str. 16 + naklejki
Cena det. 9,99 zł

Zapraszamy do wiejskiej zagrody i do zoo, do wesołego cyrku i przytulnego domku. Rozłóż 
okładkę książki i ustaw scenkę. Udekoruj ją modelami i naklejkami. Złóż samodzielnie wszystkie 
elementy – nie potrzebujesz ani kleju, ani nożyczek! Masz ochotę na trochę zagadek? – zajrzyj 
do œrodka książeczki i wykonaj zadania.

ZABAWY Z PAPIEREM

Bestselle
r!

Mały papierowy pokoik

46 elementów do wyciskania
39 naklejek
duża scenka z okładki

Cena det. 11,99 zł

ISBN 978-83-8036-013-6 
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Gospodarstwo    

ISBN 978-83-7250-910-9 

Święta    

ISBN 978-83-7250-954-3   

Miasteczko    

ISBN 978-83-7250-911-6 

Piraci    

ISBN 978-83-7250-947-5

Lunapark    

ISBN 978-83-7250-946-8  

Format: 295 x 210 mm
Oprawa: miękka 
Str. 24, w tym: 8 kart wyciskanych + 2 strony  
z naklejkami + 4 strony z aktywnoœciami
Cena det. 12,90 zł

Seria 5 książeczek z wyciskanymi modelami do składania bez użycia kleju! Dodatkowo papiery origami i naklejki!
Fenomenalne! Strony książki jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniają się w kolorowe modele, które można dodatkowo 
ozdabiać naklejkami.

ZABAWY Z PAPIEREM

Buduj z papieru
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Papierowe jasełka

ISBN 978-83-7250-891-1

Papierowy teatrzyk 2     

ISBN 978-83-7250-900-0  

Papierowy teatrzyk 3

ISBN 978-83-7250-907-9

Format: 298 x 217 mm z rozkładaną okładką (powstanie papierowa scena)
Oprawa: miękka, lakierowana, ze złoceniami
Str. 12 + naklejki + wyciskane elementy do złożenia + papiery origami
Cena det. 15,90 zł

Stwórz prawdziwe przedstawienie na własnej scenie! Wykorzystaj do zabawy: rozkładaną papierową scenę, 2 laleczki, stroje 
dla nich na różne okazje, specjalną kopertę na ubranka, elementy do dekoracji sceny, 6 scenek do pokolorowania, 6 modeli 
origami z papierami oraz naklejki. Zaproœ do wspólnej zabawy wszystkich, których lubisz!

Papierowy teatrzyk 

ZABAWY Z PAPIEREM



Słoń 

ISBN 978-83-8036-044-0  

Ślimak 

ISBN 978-83-8036-060-0  

Dinozaur 

ISBN 978-83-8036-059-4 

Motyl    

ISBN 978-83-8036-045-7  

PUZZLE DWUSTRONNE

Format pudełka z rączką: 170 x 135 mm 
Cena det. 19,99 zł 
Format układanki: ok. 500 x 350 mm

Puzzlowe literki, wyrazy, cyferki i działania to gwarancja wspaniałej zabawy połączonej z nauką. Składając puzzle, dziecko ćwiczy 
spostrzegawczoœć, cierpliwoœć, rozwija zdolnoœci motoryczne, a przede wszystkim poznaje alfabet, uczy się liczyć i czytać!

Puzzle zostały wykonane z grubej lakierowanej tektury, co gwarantuje ich trwałoœć, a duże wymiary sprawią, że dziecku będzie łatwo 
utrzymać je w dłoni i dopasować. Puzzle są dwustronne, np. po jednej stronie  znajduje się alfabet, po drugiej są cyferki – od 1 do 26.

Literki. Cyferki. 
Działania. Wyrazy

Nowość!
 

Nowość!
 

26  

dużych
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zzli 

edukacyj
nych
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Format: 100 x 100 mm
Str. 16 
Oprawa: książka całokartonowa, 
rozkładana harmonijka
Cena det. 4,99 zł

Seria kartonowych książeczek dla najmłodszych. Bawi i uczy. Precyzyjnie dobrane ilustracje sprawią, 
że pierwsze spotkania dziecka z książką będą wspaniałą przygodą. Książeczka do składania typu 
harmonijka została wykonana z trwałego kartonu, dzięki czemu posłuży na długo. 16 kolorowych 
ilustracji wprowadzi każdego maluszka w przyjazny œwiat kolorowych zabawek, owoców i warzyw, 
przedmiotów oraz zwierząt i roœlin na łące.

DLA MALUSZKA

Świat maluszka 

Pojazdy      

ISBN 978-83-8036-086-0

Kolory i kształty      

ISBN 978-83-8036-092-1

Zabawki      

ISBN 978-83-8036-113-3

Owoce i warzywa      

ISBN 978-83-8036-115-7

Na wsi      

ISBN 978-83-8036-087-7

ZOO      

ISBN 978-83-8036-093-8

Przedmioty      

ISBN 978-83-8036-114-0

Łąka      

ISBN 978-83-8036-116-4

Nowość!
 

Bestselle
r!
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Na budowie 

ISBN 978-83-8036-042-6  

Ciężarówki

ISBN 978-83-8036-046-4  

Format: 255 x 310 mm
Str. 10 + 20 okienek 
Oprawa: kartonowa, uszlachetniona folią, zaokrąglone rogi
Cena det. 24,90 zł 

Czy znasz te maszyny? 
• wielkie buldożery na gąsienicach
• ładowarki i miniładowarki
• koparki i transportery
• tiry i transportery tirów 
• wozy do zadań specjalnych 

20 okienek Teraz możesz się im dokładnie przyjrzeć, a kiedy otworzysz okienka 
na poszczególnych stronach książki, dowiesz się jeszcze więcej! 
Życzymy udanej zabawy!

KSIĄŻKI Z OKIENKAMI

Zaokrąglone 

rogi! 

20 okien
ek  

to  

20 niespo
dzianek 

Bestselle
r!
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KSIĄŻKI Z OKIENKAMI

Format: 250 x 250 mm
Objętoœć: 6 kolorowych rozkładówek z okienkami
Oprawa: twarda, zaokrąglone rogi
Cena det. 24,90 zł

Format: 250 x 250 mm
Objętoœć: 6 kolorowych rozkładówek z okienkami
Oprawa: twarda, zaokrąglone rogi
Cena det. 24,90 zł

Świat wokół nas jest pełen kolorów, kształtów, cyferek, dźwięków, smaków i barwnych zabawek! 
Przekonaj się! 

• Rozwiązuj zagadki
• Ćwicz spostrzegawczoœć i koordynację ruchową
• Poznawaj nazwy kształtów, kolorów, przedmiotów, zwierząt i produktów spożywczych
• Ucz się cyferek oraz naœladowania dźwięków

Okienka kryją w sobie same niespodzianki!
Książka poszerza zasób słownictwa dziecka oraz uczy pierwszych zdań.

Otwieraj okienka i odkrywaj œwiat!

Wokół mnie

ISBN 978-83-7250-121-8

Księga malucha

ISBN 978-83-7250-122-5

Nowość!
 

35 

okienek

39 

okienek
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Jagódka 

ISBN 978-83-7250-914-7  

Zosia 

ISBN 978-83-7250-915-4  

Ania 

ISBN 978-83-7250-925-3  

Justynka 

ISBN 978-83-7250-916-1  

Wiki 

ISBN 978-83-7250-924-6

Format: 230 x 210 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona, 
z wykrojnikiem
Str. 10 + naklejki
Cena det. 5,99 zł

Bohaterkami serii są sympatyczne dziewczynki: Milenka, Jagódka, Zosia, Justynka, Ania i Wiki. Baw się i ucz razem z nimi. W każdej książeczce  
znajdują się zadania na spostrzegawczoœć, które gwarantują też dobrą zabawę.Witaminki

KOLORUJĘ, ZGADUJĘ I NAKLEJAM
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ISBN 978-83-8036-062-4 

ISBN 978-83-8036-064-8 

ISBN 978-83-8036-065-5

ISBN 978-83-8036-063-1 

KOLORUJĘ I NAKLEJAM

Format: 200 x 200 mm 
Oprawa: miękka, uszlachetniona, 
4 zaokrąglone rogi
Str. 16 + 1 karta z naklejkami
Cena det. 5,99 zł

Format: 200 x 200 mm 
Str. 16 + 1 karta z naklejkami
Oprawa: miękka, uszlachetniona, 
4 zaokrąglone rogi 
Cena det. 5,99 zł

Małe księżniczki 
Naklej, koloruj 

Bestselle
r!

Zapraszamy do œwiata księżniczek! Pałacowe sale, wystawne przyjęcia, bale, 
ogrody, wspaniałe suknie i fryzury! 16 stron do kolorowania i upiększania. 
16 naklejek i mnóstwo dobrej, królewskiej zabawy!
Na końcu każdej książeczki miejsce na samodzielne wykonanie portretu 
ulubionej królewny.

Kolorowanki z naklejkami dla chłopców.
Zapraszamy na turniej rycerski oraz na 
pełną przygód podróż przez morza  
i oceany!
16 naklejek i mnóstwo elementów do 
kolorowania!

Rycerze  

ISBN 978-83-8036-123-2 

Piraci 

ISBN 978-83-8036-124-9  

Nowość!
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Wesołe zwierzątka 1 

ISBN 987-83-7250-885-0  

Wesołe zwierzątka 3

ISBN 978-83-7250-887-4  

Wesołe zwierzątka 2

ISBN 978-83-7250-886-7 

Wesołe zwierzątka 4

ISBN 978-83-7250-888-1 

Format: 200 x 200 mm
Oprawa: miękka, lakierowana, 
ze złoconym tytułem
Str. 16 + naklejki
Cena det. 5,99 zł

Wesołe zwierzątka

KOLORUJĘ I NAKLEJAM

Zwierzątka
ISBN 978-83-8036-014-3 

Zabawy
ISBN 978-83-8036-072-3 

Pojazdy
ISBN 978-83-8036-071-6 

Podróże
ISBN 978-83-8036-017-4

Format: 190 x 190 mm
Str. 32 + 2 karty z naklejkami
Oprawa: miękka, lakierowana, 
uszlachetniona, zaokrąglone rogi 
Cena det. 6,99 zł 

Wesołe zwierzątka i pojazdy, 
zabawki i przedmioty są gotowe  
do kolorowej zabawy. Proste 
kształty, wyraźny kontur i duże 
płaszczyzny pomagają dzieciom 
w kolorowaniu obrazków. 
Dodatkowo naklejki do każdego 
rysunku – zachęcają do pracy  
i podpowiadają, jak go 
pokolorować. 
                                       

Malowanki  
Zapraszamy do œwiata  
wesołych zwierzątek! Radosne  
i uœmiechnięte rozweselą każdego 
przedszkolaka.
117 naklejek i mnóstwo dobrej zabawy!

Nowość!
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Koloruję i naklejam 1
ISBN 978-83-8036-006-8 Koloruję  

i naklejam 2
ISBN 978-83-8036-007-5

Koloruję  
i naklejam 5

ISBN 978-83-8036-010-5 

Koloruję i naklejam 4
ISBN 978-83-8036-009-9 

Koloruję  
i naklejam 3
ISBN 978-83-8036-008-2

Koloruję  
i naklejam 6

ISBN 978-83-8036-011-2 

Bestselle
r!Format: 205 x 290 mm

Oprawa: miękka, uszlachetniona błyszczącą folią
Str. 80 + 4 karty z naklejkami 
Cena det. 9,99 zł

80 stron do kolorowania i aż 80 naklejek! 

Duży format książki pozwoli dziecku na komfortowe rozwijanie umiejętnoœci 
rysowania i kolorowania. 

Koloruję i naklejam

KOLORUJĘ I NAKLEJAM
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Zaczarowany ołówek 1 
ISBN 978-83-7250-791-4

Zaczarowany ołówek 3 
ISBN 978-83-7250-876-8 

Zaczarowany ołówek 2 
ISBN 978-83-7250-803-4

KOLORUJĘ

Format: 340 x 230 mm, po rozłożeniu 680 x 230 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Str. 8, podwójne (składane na pół)
Cena det. 9,99 zł

Aż 8 dwustronnych kolorowanek panoramicznych 
gwarantuje naprawdę długą zabawę – to ponad 
5 metrów kolorowania. Dodatkowo każdą stronę 
można bezpiecznie wyrwać z książki i udekorować nią 
dowolne miejsce.

Zaczarowany ołówek
Kolorowanki dla przedszkolaka 

ponad  

5 metrów 

kolorowania!

Bawmy się

ISBN 978-83-7250-802-7

Kolorowe zabawy

ISBN 978-83-7250-748-8

Format: 340 x 230 mm, po rozłożeniu 680 x 230 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Str. 8, podwójne (składane na pół)
Cena det. 9,99 zł

Wesoły pędzelek
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Na budowie

ISBN 978-83-8036-058-7

Pojazdy

ISBN 978-83-8036-089-1

Na pomoc

ISBN 978-83-8036-088-4

Dinozaury

ISBN 978-83-8036-090-7

Format: 297 x 210 mm (okładka uszlachetniona)
Oprawa: miękka
Str. 8  
Cena det. 5,99 zł

Spójrz, ile fantastycznych pojazdów i dinozaurów! Tylko czekają, aby nadać im kolory. 
A do malowania wcale nie potrzebujesz kredek ani farb. Wystarczy tylko zamoczony 
w niewielkiej iloœci wody pędzelek. Malowanie zacznij od górnej częœci strony. Kiedy 
skończysz, zostaw kartkę do wyschnięcia. Czeka cię wspaniała zabawa!

Malowanie wodą

MALUJĘ WODĄ

Nowość!
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Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, szyta, uszlachetniona złoceniem,  
zaokrąglone rogi
Str. 8
Cena det. 5,99 zł

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kolejne strony nabierają barw. 
Dziecko nie potrzebuje do tego farb, wystarczy tylko pędzelek zmoczony w niewielkiej 
iloœci wody. 
Dobrze, jeœli zacznie malowanie od górnej częœci kartki. Każdy wzór to inny kolor, dlatego 
należy przypomnieć dzieciom o dokładnym płukaniu pędzelka.
Kiedy obrazek wyschnie, można przewrócić kartkę i cieszyć się malowaniem wesołych 
księżniczek.

Moje księżniczki   Książki wydrukowano w ekologicznej tech-
nologii druku bezwodnego Waterless. W pro-
cesie druku nie stosuje się chemikaliów.
Farby do druku bezwodnego zostały zaak-
ceptowane przez producentów żywności 
i zabawek dla dzieci, ponieważ dzięki nim 
w zadrukowany papier nie wnikają niebez-
pieczne substancje, stosowane przy trady-
cyjnym druku.

ISBN 978-83-8036-079-2 ISBN 978-83-8036-081-5

ISBN 978-83-8036-080-8 ISBN 978-83-8036-082-2

MALUJĘ WODĄ
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Świat naklejek  
dla dziewczynek
ISBN 978-83-8036-018-1

Świat naklejek  
dla chłopców
ISBN 978-83-8036-019-8

Format: 210 x 275 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Str. 64 strony + 8 kart naklejek
Cena det. 19,90 zł

Z tą serią poznawanie kolorów, kształtów, cyferek 
i literek zamieni się w prawdziwą przygodę! 
Labirynty, puzzle i inne zadania na spostrzegawczoœć 
sprawią, że nauka nie będzie trudna! Kolorowe 
naklejki gwarantują zabawę, której nie oprze się 
żaden chłopiec ani żadna dziewczynka!

Świat naklejek

MAGIA NAKLEJEK

Format: 265 x 195 mm
Oprawa: miękka, szyta, uszlachetniona 
różnorodnymi foliami
Stron 16 + 2 karty z naklejkami
Cena det. 7,99 zł

Ponad 70 naklejek i 16 kolorowych stron!

Seria „Baw się” to doskonale dobrane i zilustrowane zadania. Każdy przedszkolak znajdzie tu coœ 
dla siebie. 
Chłopcy będą się uczyć, poznając plac budowy i różne pojazdy, samochody do zadań specjalnych 
i jeżdżące na sygnale, a oprócz tego wiejski krajobraz, maszyny rolnicze i zwierzęta wiejskie. 
Dziewczynki na pewno zostaną zauroczone przez małe domowe zwierzątka, chętnie zostaną 
strojnisiami, a nawet księżniczkami.
Od teraz nauka literek, dodawania i odejmowania będzie wspaniałą zabawą. Łamigłówki w postaci 
labiryntów i wyszukiwania różnic okażą się doskonałym treningiem myœlenia logicznego. 

Baw się!

Zwierzątka 

ISBN 978-83-8036-075-4  

Księżniczki 

ISBN 978-83-8036-073-0  

Na pomoc  

ISBN 978-83-8036-078-5  

Gospodarstwo 

ISBN 978-83-8036-076-1  

Na budowie  

ISBN 978-83-8036-077-8  

Strojnisie 

ISBN 978-83-8036-074-7  

Nowość!
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Zwierzęta 

ISBN 978-83-7250-919-2  

Wokół nas

ISBN 978-83-7250-974-1  

Podróże 

ISBN 978-83-8036-020-4

Zawody 

ISBN 978-83-8036-041-9

Nowość!
 

Format: 135 x 168 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona
Str. 56 + 28 kart z naklejkami
Cena det. 14,90 zł

501 kolorowych naklejek już czeka!

Poznawaj œwiat, który cię otacza. Podróżuj z nami 
przez kraje i kontynenty. Poznawaj piękne budowle, 
zabytki, charakterystyczne dania, egzotyczne 
roœliny, kolorowe stroje i przedmioty symbolizujące 
poszczególne kraje.
Nazywaj przedmioty, roœliny, zwierzęta, pojazdy, 
kolory i kształty. Poznawaj zawody.

Przyłącz się do naklejkowej zabawy, strona po stronie 
będziesz wiedzieć więcej. Odpowiednio dobrane 
pytania sprawią, że nauka o otaczającym œwiecie 
stanie się fantastyczną przygodą.

501 naklejek 

MAGIA NAKLEJEK
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Format: 195 x 265 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Str. 80 + 2 karty z naklejkami
Cena det. 12,90 zł

80 stron do kolorowania i aż 80 naklejek!

Kreatywne zadania edukacyjne  
dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat! 

Mądra główka 

ISBN 978-83-8036-048-8  ISBN 978-83-8036-050-1  ISBN 978- 83-8036-049-5  

ISBN 978-83-8036-051-8  ISBN 978-83-8036-052-5  ISBN 978-83-8036-053-2  

Zapraszamy wszystkie dziewczynki i wszystkich chłopców do wspaniałej 
zabawy! Znajdziecie w książce różnego rodzaju zadania i zagadki: 

• labirynty, rebusy i zadania na znajdowanie różnic
• rysowanie według wzoru 
• zabawy z liczeniem, origami i sudoku 
• ilustracje do kolorowania 
• wycinanki i mnóstwo naklejek 

„Mądra główka” to seria edukacyjna, która pomaga dzieciom ćwiczyć 
umiejętnoœci myœlenia i kojarzenia. Stanowi nieodzowną pomoc 
w nauce liczenia i pisania. Rozwija spostrzegawczoœć i kreatywnoœć. 

NAUKA I ZABAWA

Nowość!
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101 zadań 
ISBN 978-83-7250-517-0

102 zadania 
ISBN 978-83-7250-518-7

105 zadań 
ISBN 978-83-7250-558-3

103 zadania 
ISBN 978-83-7250-519-4

106 zadań 
ISBN 978-83-7250-559-0

104 zadania 
ISBN 978-83-7250-557-6

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona błyszczącą folią
Str. 80
Cena det. 9,90 zł

Książeczki z tej serii to labirynty, rebusy, znajdowanie podobieństw i różnic, rysowanie według wzoru, dodawanie, 
poznawanie liter oraz mnóstwo innych, ciekawych zabaw i zagadek, a dodatkowo wiele ilustracji do samodzielnego 
kolorowania! 80 stron wspaniałej zabawy! A ponadto: 

• kształcenie umiejętnoœci myœlenia i kojarzenia
• ćwiczenie spostrzegawczoœci
• doskonała pomoc w nauce dodawania i pisania

Rozwiązuję i zgaduję
101... 106 zadań

NAUKA I ZABAWA

Bestselle
r!
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Będę mechanikiem 

ISBN 978-83-7250-967-3

Będę lekarzem 

ISBN 978-83-7250-976-5 Będę kucharzem 

ISBN 978-83-7250-999-4

Będę sportowcem

ISBN 978-83-7250-998-7

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona
Str. 16 + 2 karty z naklejkami
Cena det. 7,99 zł 

Seria wydawnicza dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
W przystępny i interesujący sposób przedstawia popularne zawody. 
Naklejki, zagadki i aktywnoœci gwarantują wspaniałą zabawę!

Ciekawski mały Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na pytania:
• Co zawiera apteczka pierwszej pomocy? Z ilu koœci składa się ludzki szkielet? Jakich 5 zmysłów posiada człowiek? 
• Czym zajmuje się mechanik samochodowy? Jakie narzędzia potrzebne są w warsztacie?
• Ilu zawodników liczy drużyna piłkarska? O jakich rekordach marzą skoczkowie?
• Kto to jest barista? Kto pracuje w restauracji? Jak przygotować pyszne kruche ciasteczka?

Czytaj i baw się razem z nami, bo warto poznawać zawody!

Kiedy dorosnę

NAUKA I ZABAWA
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Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią
Str. 48 + 8 kart z naklejkami
Cena det. 20,00 zł

Ciekawostki, ważne informacje, a do tego łamigłówki, puzzle, labirynty i zadania z naklejkami.

Maszyny budowlane i inne pojazdy

Maszyny budowlane 

Wszystko o maszynach budowlanych i ciężarów-
kach. Dźwigi, walce, buldożery, koparki, spychacze 
oraz wywrotki i cysterny nie będą miały przed 
Tobą tajemnic. 

ISBN 978-83-7250-817-1 Traktory i kombajny 

Wszystko o traktorach, ciągnikach, kombajnach 
i innych maszynach rolniczych. 

ISBN 987-83-7250-878-2 

Ruszaj w drogę

Wszystko o podróżowaniu: na rowerze i skuterze, 
w pociągu i w autobusie, na lotnisku i w samolocie, 
w tramwaju, w metrze i taksówce, na statku i… 
w kosmosie! 

ISBN 978-83-7250-875-1

Pojazdy w akcji 

Karetki i œmigłowce ratunkowe, wozy strażackie, 
wozy policyjne, œmieciarki, odœnieżarki, pojazdy 
komunalne, samochody wojskowe, wyœcigówki, 
monster trucki, kampery i inne... Wszystko 
o pojazdach w akcji! 

ISBN 978-83-7250-890-4 

NAUKA I ZABAWA

Bestselle
r!
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Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, klejona, zaokrąglone rogi
Str. 24
Cena det. 7,99 zł

Książka wydrukowana na specjalnym, zmywalnym papierze! Dzięki temu 
doskonale sprawdzi się w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych!

Pokazujemy, jak pisać poszczególne cyfry – krok po kroku. Przedstawiamy 
też proste zadania, które ułatwią naukę cyferek i liczenia w zakresie 1–20. 
Pomagamy odróżniać kształty. Dzięki zmywalnym kartkom można 
korzystać z książeczki wielokrotnie! Do pisania, rysowania, zaznaczania 
i kolorowania należy użyć zwykłych flamastrów. Jeœli dziecko pomyli się 
albo będzie chciało powtórzyć ćwiczenie, wystarczy zetrzeć flamaster 
wilgotną chusteczką, a kartki znów będą czyste i gotowe do zapisania.

Format: 200 x 245 mm 
Oprawa: miękka, klejona, z rączką
Str. 24 + okładka
Strony foliowane z możliwoœcią zmywania i wielokrotnego użycia 
Cena det. 9,99 zł 

Nauka połączona z zabawą. Przedszkolaku! Zajrzyj do książki 
i poznaj literki alfabetu. Odgaduj, co przedstawiają poszczególne 
obrazki, i zapisuj po œladzie pierwsze literki z nazw przedmiotów, 
roœlin i zwierząt. Czy znasz te słowa? Czy potrafisz podzielić je 
na sylaby? Czym różnią się wielkie litery alfabetu od małych? 
Możesz ćwiczyć pisanie literek wielokrotnie, jeœli wytrzesz strony 
za pomocą wilgotnej œciereczki lub chusteczki. Wydrukowaliœmy 
tę książkę na specjalnym, zmywalnym papierze! Koloruj obrazki 
i wpisuj do kratek brakujące literki. Baw się dobrze przy nauce 
abecadła! 

ISBN 978-83-8036-040-2

Uczę się… Literki 

Uczę się kształtów 

ISBN 978-83-7250-969-7

Uczę się liczyć 

ISBN 978-83-7250-968-0 Uczę się literek 

ISBN 978-83-8036-034-1

NAUKA I ZABAWA

Uczę się szlaczków

ISBN 978-83-8036-038-9

W przygotowaniu:

Bestselle
r!
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PISZĘ I LICZĘ

Format: 200 x 290 mm
Objętoœć: 28 stron + naklejki
Oprawa: miękka szyta
Cena det. 9,99 zł

Format: 200 x 290 mm
Objętoœć: 28 zmywalnych stron 

Oprawa: miękka szyta
Cena det. 9,99 zł

Co pysznego można przygotować z agrestu? 
Jak nazywa się dziecko krowy? 
Co to są matrioszki?
Gdzie znajduje się rzeźba Małej Syrenki?

Ćwicz pisanie na stronach pełnych kolorowych zdjęć wiejskich 
zwierząt, roœlin, miast i krajów. 
Poznawaj ciekawostki o przyrodzie i œwiecie!

Dzieci dzięki tej książce:
• uczą się abecadła
• stawiają pierwsze kroki w nauce pisania
• zgłębiają wiedzę o zwierzętach i roœlinach na wsi oraz 
• poznają ciekawe miejsca na œwiecie

Warzywa, dzikie zwierzęta, zabawki, zawody, kolory, zwierzątka 
domowe i pojazdy – czyli œwiat wokół nas! I tyle słów do pisania! 
Z naszą książeczką dziecko pozna alfabet oraz nauczy się pisać 
proste wyrazy.
Dzięki zmywalnym kartkom można korzystać z książeczki 
wielokrotnie! Pisz w nich zwykłymi flamastrami. Jeœli pomylisz 
się albo zechcesz powtórzyć ćwiczenie, wystarczy zetrzeć stronę 
wilgotną chusteczką, a kartki znów będą czyste i gotowe do 
zapisania.

Poznajemy…

Poznajemy literki. Na wsi

ISBN 978-83-8036-096-9

Poznajemy literki. W podróży

ISBN 978-83-8036-126-3

Poznaję alfabet. Piszę literki

ISBN 978-83-8036-134-8

28 

naklejek 

Zmyw
alne 

strony 
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PISZĘ I LICZĘ

Format: 297 x 205 mm
Stron: 12 + 4 karty z naklejkami
Oprawa: miękka, szyta 
Cena det. 9,99 zł

Zapraszamy do zabawy z literkami, cyferkami i szlaczkami!

PIERWSZE LITERKI, CYFERKI I SZLACZKI to:
• poznawanie alfabetu
• nauka pisania pisania cyfr w kratkach 
• nauka rysowania szlaczków 
• ćwiczenie umiejętnoœci kojarzenia i wyszukiwania
• trening umiejętnoœci manualnych
• wzbogacanie słownictwa
• rozwijanie zdolnoœci matematycznych

Pierwsze…

ABC Pierwsze literki   

ISBN 978-83-8036-094-5

Pierwsze szlaczki

ISBN 978-83-8036-128-7

123 Pierwsze cyferki

ISBN 978-83-8036-127-0

Ponad 1
00 

naklejek!

125 

naklejek!

53  

naklejki!
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Dzięki książeczkom dzieci poznają najciekawsze zwierzęta, pojazdy, owoce oraz kolorowe zabawki.

Zwierzęta
ISBN 978-83-8036-035-8

Pojazdy specjalne
ISBN 978-83-8036-055-6

Pojazdy
ISBN 978-83-8036-037-2

Zabawki
ISBN 978-83-8036-056-3

Owoce
ISBN 978-83-8036-117-1

Format: 197 x 265 mm
Oprawa: miękka 
Str. 16 stron + naklejki
Cena det. 7,99 zł

„Kolorowe zagadki” to seria książeczek, które 
wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki 
nim maluchy poznają œwiat, uczą się logicznego 
myœlenia, rozwijają spostrzegawczoœć, umiejętnoœć 
kolorowania i pisania. Zgadnij, naklej, pomaluj, napisz! 

Kolorowe zagadki

Nowość!
 

NAUKA I ZABAWA
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Format: 200 x 200 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią, zaokrąglone rogi
Str. 32
Cena det. 6,99 zł

32 obrazki do odkrycia! Łącz kropki i uzupełniaj rysunki kolorowymi kredkami według podpowiedzi. Ćwicz zdolnoœci manualne, 
liczenie, wyobraźnię, spostrzegawczoœć, umiejętnoœć myœlenia i kojarzenia!Kropka do kropki

Kropka do kropki 1 
ISBN 978-83-7250-820-1

Kropka do kropki 2 
ISBN 978-83-7250-821-8

Kropka do kropki 4 

ISBN 978-83-7250-823-2

Kropka do kropki 3 

ISBN 978-83-7250-822-5

W serii proponujemy cztery poziomy trudnoœci:
• łączenie 10 kropek
• łączenie 15 kropek
• łączenie 20 kropek
• łączenie 25 kropek

NAUKA I ZABAWA
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Format: 190 x 190 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią, zaokrąglone rogi 
Str. 16 + naklejki
Cena det. 6,99 zł

Książeczki z aktywnoœciami dla dzieci od 3 lat. 
Proste zadania z naklejkami:

• kolorowanki
• łączenie kropek
• sudoku
• naklejki

Hokus-pokus

Hokus-pokus 1  
dla dziewczynek

ISBN 978-83-7250-833-1

Hokus-pokus 3  
dla dziewczynek

ISBN 978-83-7250-879-9 

Hokus-pokus 4  
dla chłopców

ISBN 978-83-7250-880-5 

Hokus-pokus 2  
dla chłopców

ISBN 978-83-7250-834-8

NAUKA I ZABAWA
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Cena det. 12,90 zł

Cena det. 12,90 zł

SUDOKU 
Format: 190 x 190 mm
Oprawa miękka, zaokrąglone rogi
Str. 8 + naklejeki
Cena det. 4,99 zł 

Kolorowe ilustracje oraz naklejki sprawią, że każdy maluch z przyjemnoœcią i łatwoœcią 
wkroczy w œwiat 10 łamigłówek sudoku. Dzięki temu rozwinie umiejętnoœci logicznego 
myœlenia oraz spostrzegawczoœć. 10 schematów sudoku do uzupełnienia, 60 lub 72 naklejki 
oraz zabawa bez końca.

Sudoku 1
(16 elementów) 

ISBN 978-83-8036-130-0

Sudoku 2
(16 elementów) 

ISBN 978-83-8036-131-7

Sudoku 4 
(25 elementów)  

ISBN 978-83-8036-133-1

Sudoku 3 
(25 elementów)  

ISBN 978-83-8036-132-4

SUDOKU

Nowość!
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Kolorowe zwierzaki 
ISBN 978-83-7250-945-1  

Hop, hop!  
Las, ogród, rzeczka 

ISBN 978-83-7250-997-0 

Patataj  
Konie, koniki, kucyki
ISBN 978-83-7250-971-0

Małe zwierzątka
ISBN 978-83-7250-978-9

Miau...!  
Koty, kotki, kocurki 
ISBN 978-83-7250-952-9  

Hau, hau!  
Psy, pieski, pieseczki 
ISBN 978-83-7250-953-6  

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona folią, zaokrąglone rogi
Str. 16 + 4 karty z naklejkami 
Cena det. 7,99 zł

Naklejaj, rozwiązuj labirynty, licz i wyszukuj różnice! 
W prezencie około 90 naklejek!

Odkrywamy zagadki przyrody! 
Skąd się biorą kolory u zwierząt? Czy złota rybka zawsze jest 
złota? Jakie są zwyczaje kotów? Co najbardziej lubią pieski? 
Jak zaprzyjaźnić się z koniem? Jak dbać o rybki akwariowe?  
Z czego słyną chomiki? Po czym poznać, że królik jest głodny? 
Jaki leœny ptak stuka w drzewa? Kto klekocze nad rzeczką? 
Jakie drzewa rosną w parku?  
Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi 
w książeczkach z serii KLUB PRZYRODNIKA. Przekonaj się, 
jak bogaty jest œwiat zwierząt i roœlin, i dołącz do klubu 
odkrywców przyrody! Zapraszamy! 

Klub przyrodnika 

ŚWIAT PRZYRODY
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Czy wiesz, jak niesamowite zwierzęta żyją w różnych częœciach œwiata…?! Świat zwierząt 
jest taki różnorodny!

• W tajdze żyją łosie, tygrysy i rysie.
• Sawanna jest domem dla słonia, żyrafy i zebry.
• Amazonia to królestwo papug i tukanów.
• Pustynie zamieszkują grzechotniki, skorpiony i wielbłądy.
• Lasy to królestwo dużych i małych zwierząt. 
• Na polu spotkasz rzęsorka, pustułkę i przepiórkę.
• Nad jeziorami mieszka mnóstwo ptactwa – czy rozpoznasz żurawia, bociana i czaplę?

Dzikie zwierzęta 

ISBN 978-83-7250-979-6

Wodne zwierzęta

ISBN 978-83-8036-002-0

Wokół nas 

ISBN 978-83-8036-001-3

Latające zwierzęta

ISBN 978-83-8036-003-7

 

Format: 200 x 245 mm 
Str. 12 + 4 karty z naklejkami
Oprawa: miękka, szyta, uszlachetniona,
zaokrąglone rogi
Cena det. 7,99 zł

Seria ŚWIAT ZWIERZĄT dostarcza nie tylko wiedzy, ale również wspaniałej zabawy. 
Przeczytaj! Naklej! Zapamiętaj!

Świat zwierząt

ŚWIAT PRZYRODY
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ŚWIAT PRZYRODY

Zwierzaki cudaki
Dzikie zwierzęta

Format: 200 x 275 mm
Oprawa: miękka, klejona,  
tytuł uszlachetniony błyszczącą folią 
Str. 40 + 6 kart z naklejkami 
Cena det. 20,00 zł

ISBN 978-83-7250-908-6 

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 

błyszczącą folią
Str. 48 + 8 kart z naklejkami

Cena det. 20,00 zł 

ISBN 978-83-7250-792-1

Wszystko o gospodarstwie wiejskim! Ciekawostki, 
zagadki, pytania, wspaniałe ilustracje dotyczące 
zwierząt, roœlin, warzyw i owoców! Do tego 
240 naklejek do uzupełniania. Książka pokazuje 
to, co można spotkać w gospodarstwie wiejskim: 
hodowane tam zwierzęta gospodarskie, żyjące 
dzikie ptaki, uprawiane roœliny, warzywa i owoce. 
Rozpoznawanie zwierząt, roœlin, warzyw i owoców 
ułatwiają naklejki.

Gospodarstwo wiejskie

Znakomita zabawa: labirynty, puzzle, malowanie, 
doklejanie, wyszukiwanie różnic, rysowanie, 
liczenie...

Egzotyczne zwierzęta z różnych stron œwiata 
poznacie w niecodziennych okolicznoœciach: 
żyrafy staną się modelkami, żaby zamarzą o 
byciu księżniczkami, hipopotamy będą beztrosko 
leżakowały na plaży; lwy, tygrysy, małpki i 
kangury zdradzą swoje hobby. Ależ będziecie 
zdziwieni, jak podobne mogą być do Waszych 
ulubionych zajęć! Gwarantujemy, że o każdym 
zwierzaku dowiecie się czegoœ interesującego!

Czy sikorka żyje nad morzem? 
Dlaczego borsuk sprząta swoją norę? 
Czy żubr jest płochliwy? Wszystko 
o zwierzętach Polski! Ciekawostki, 
zagadki, pytania, wspaniałe ilustracje! 
A do tego 210 naklejek zwierząt 
do uzupełniania. Książka prezentuje 
zwierzęta żyjące w różnych 
œrodowiskach: w lesie, na łące 
i polu, w górach, w morzu, w rzece, 
w stawie i jeziorze, w gospodarstwie, 
w mieszkaniu, w mieœcie. Doskonała 
zabawa i nauka!

Zwierzęta Polski
Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka
Str 48 + 8 kartek z naklejkami 
Cena det. 20,00 zł 

ISBN 978-83-7250-502-6  
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Mały obserwator przyrody
Seria dla wszystkich dociekliwych dzieci.  
Czytaj o zwierzętach i roœlinach! Rozwiązuj zagadki! Wklejaj naklejki!

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka klejona, uszlachetniona
Str. 48 + 8 kart z naklejkami
Cena det. 20,00 zł

Cztery pory roku
ISBN 978-83-7250-859-1  

Lotnicy mali i duzi
ISBN 978-83-7250-975-8 

Barwy natury 
ISBN 978-83-7250-977-2 

Mowa zwierząt
ISBN 978-83-7250-995-6 

Czy wiesz, że…
• Cętki jaguara pomagają mu się schować  

w trawie.
• Niektóre ryby są tak barwne jak motyle.
• Na drzewach mieszkają latające żaby.
• Małe pajączki podróżują na pajęczynach 

unoszone przez wiatr.
• Lirogony naœladują wszystkie dźwięki, jakie 

tylko usłyszą.

ŚWIAT PRZYRODY
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1001 faktów 
o zwierzętach 
ISBN 978-83-7250-525-5

1001 faktów 
o roœlinach 

ISBN 978-83-7250-617-7

Format: 185 x 220 mm
Oprawa: zintegrowana, tytuł uszlachetniony  
kolorową folią
Str. 320
Cena det. 39,90 zł

Encyklopedie roœlin i zwierząt – znanych i mniej znanych

Czy muchołówka odżywia się owadami? Dlaczego kaktusy mają kolce? Ile waży koliber? Ile lat żyją słonie? Te i wiele innych 
ciekawostek w bogato ilustrowanych książkach o roœlinach i zwierzętach œwiata. Wspaniałe ilustracje pokazują każdą z opisywanych 
roœlin i każde z opisywanych zwierząt. Zawartoœć książek została uporządkowana według œrodowisk, w jakich żyją poszczególne 
roœliny lub zwierzęta.

1001 Faktów o...

Bestselle
r!

ŚWIAT PRZYRODY
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Bądź odkrywcą Fakty, ciekawostki, quiz

Przyroda
ISBN 978-83-8036-057-0

Drapieżcy i ofiary
ISBN 978-83-7250-996-3

Wędrówki zwierząt  

ISBN 978-83-8036-000-6

Odkryj tajemniczy œwiat przyrody! Dowiedz się, w jaki sposób zwierzęta polują na swoje ofiary i jak się bronią. 
Sprawdź, które roœliny przemieszczają się na duże dystanse. Zostań towarzyszem podróży jaskółek. Zajrzyj 
w paszczę krokodyla, poznaj zwyczaje skorpionów, naucz się rozpoznawać barszcz Sosnowskiego i stań oko 
w oko z groźną oœmiornicą. W książkach z serii „Bądź odkrywcą” znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących 
drapieżnych zwierząt i trujących roœlin, a także poznasz trasy, które pokonują zwierzęta na całym œwiecie.

Dzięki serii „Bądź odkrywcą” poznacie fascynujące zwierzęta i roœliny. Starannie dobrane piękne zdjęcia oraz 
ciekawostki przeniosą was w œwiat, którego nie znacie!

Zwierzęta
ISBN 978-83-8036-016-7

• Czy sarna to żona jelenia?
• Co piszczy w trawie?
• Kiedy kameleon zmienia kolor?
• W jaki sposób roœliny się przemieszczają?

Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w ksiażkach z serii „Fakty, ciekawostki, quiz”. 
Dowiesz się, jakie zwierzęta można spotkać w mieœcie, na łące, w lesie, nad wodą i w górach. 
Odpowiadaj na pytania zamieszczone na kartkach z notatnika – na bieżąco sprawdzisz, co 
udało się zapamiętać! Po przeczytaniu całej książki rozwiąż quiz! Teraz jesteœ prawdziwym 
przyrodnikiem z notatnikiem! Poznawaj ciekawostki o przyrodzie i rozwiązuj zagadki!

Nowość!
 

ŚWIAT PRZYRODY

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: twarda
Kolorowe zdjęcia
Str. 32
Cena det. 12,90 zł Format: 210 x 270 mm

Oprawa: twarda
Kolorowe zdjęcia
Str. 48
Cena det. 12,90 zł 



37

Łąka, pole, las
ISBN 978-83-7250-827-0

Morze, jezioro, rzeka
ISBN 978-83-7250-850-8

Góry, jaskinie
ISBN 978-83-7250-857-7 

Miasto, park, zoo
ISBN 978-83-7250-896-6 

Format: 210 x 270 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona błyszczącą folią
Str. 48 + 8 kart z naklejkami
Cena det. 20,00 zł

Witajcie, poszukiwacze przygód i wielbiciele zagadek! To ja! Detektyw przyrody! Tropię zwierzęta, œledzę ptaki, 
uważnie obserwuję roœliny... Znam wszystkie szyszki w lesie, wiem, co piszczy w trawie, dlaczego osika się trzęsie 
i kto mieszka w spróchniałym pniu... Przed moim sokolim okiem nic nie umknie! Ruszaj ze mną! Wspólnie rozwiążemy 
wszystkie zagadki łąk, lasów, mórz, rzek, jezior, jaskiń, gór, miast. A potem... sprawdzisz, co potrafisz, odpowiadając 
na pytania i wykonując zadania znajdujące się w lupkach! W nagrodę otrzymasz naklejki. Przyklejaj je w puste miejsca 
przy zadaniach. Mam dla Ciebie jeszcze jeden prezent... dodatkowe naklejki, do wykorzystania w dowolny sposób!

Detektyw przyrody

ŚWIAT PRZYRODY
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Zwierzęta  
ISBN 978-83-7250-616-0

Podróż  
ISBN 978-83-7250-696-2

Park jurajski 
ISBN 978-83-7250-668-9

Na łące  
ISBN 978-83-7250-666-5 

Format: 250 x 240 mm
Oprawa: miękka, tytuł uszlachetniony kolorową folią
Str. 96 (w tym 8 stron z kolorowymi papierami)
Cena det. 19,90 zł

Czytaj, poznawaj zwierzęta, składaj modele!

W każdej książce przedstawiamy ciekawą bajkę z innym bohaterem. Czy jesteœ gotowy, by poznać ich przygody? Przepiękne, rado-
sne ilustracje zachwycą każde dziecko. Dodatkowo w każdym tytule prezentujemy 20 modeli origami wraz ze specjalnymi papie-
rami dostosowanymi do każdego modelu. Nauczysz się składać, krok po kroku, zwierzątka występujące w bajce, a potem... możesz 
wymyœlać ich dalsze przygody!

Origami dla dzieci

ORIGAMI
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Świat origami

Format: 220 x 210 mm
Oprawa: miękka
Str. 368, w tym 248 stron kolorowych papierów
Cena det. 36,00 zł

ISBN 978-83-7250-576-7

Zostań mistrzem origami!
Składaj origami razem z nami! Poprowadzimy Cię krok po kroku, 
zagięcie po zagięciu, od najprostszych, przez œrednio trudne, 
do skomplikowanych modeli. Dzięki origami rozwiniesz wy-
obraźnię przestrzenną, zdolnoœci manualne, logiczne myœlenie, 
systematycznoœć, pamięć, wrażliwoœć i koncentrację!
64 modele origami ułożone według czterostopniowej skali 
trudnoœci 248 stron dostosowanych do modeli kolorowych 
papierów

Origami
Zabawa dla każdego

Format: 215 x 205 mm
Oprawa: miękka, lakierowana

Str. 368
104 arkusze papierów do składania

Cena det. 36,00 zł

ISBN 978-83-7250-611-5

Prezentujemy 57 modeli orgiami: klasycznych 
i współczesnych, o różnym stopniu trudnoœci. Autorka 

prowadzi nas lekko i z humorem przez labirynt poleceń: 
zagnij, rozprostuj, odwróć, przetnij, dmuchnij… Orgiami 

to szkoła cierpliwoœci i sztuka radoœci. A w czym tkwi owa 
prawdziwa radoœć składania? W okrzyku: ALE CUDO! gdy 

wykonasz już ostatnie zagięcie!

Papierowe samoloty
Rekordowe modele

Format: 216 x 270 mm
Oprawa: miękka
Str. 254, w tym 174 strony perforowanego, kolorowego papieru 
do składania
Cena det. 32,90 zł

ISBN 978-83-7250-717-4

Doskonała kolekcja modeli, które sprawią radoœć zarówno 
początkującym, jak i doœwiadczonym pilotom papierowych 
samolotów.

Format: 205 x 185 mm
Oprawa: miękka
Str. 184 (w tym 132 strony kolorowych 
papierów)
Cena det. 15,90 zł

Szkoła origami 1 
Zwierzątka
ISBN 978-83-7250-707-5

Szkoła origami 3 
Stroje i ozdoby
ISBN 978-83-7250-725-9

Szkoła origami 2
Przygoda 

ISBN 978-83-7250-724-2

Szkoła origami 4
Zabawa 

ISBN 978-83-7250-726-6

Szkoła origami
Chcesz przeżyć niezwykłe przygody, nie ruszając się z domu? Wystarczą zwykłe kartki papieru! 
Wszystko jest możliwe dzięki naszej SZKOLE ORIGAMI! Poznaj fantastyczne modele origami 
podzielone pod względem trudnoœci wykonania na pięć poziomów. Złożenie każdego modelu jest 
bardzo łatwe dzięki prostym opisom i rysunkom krok po kroku. 

Bestselle
r!

Bestselle
r!

ORIGAMI
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Prezentujemy 36 modeli origami, z których stworzysz 
własną galaktykę, wzorowaną na „Gwiezdnych Wojnach”!  

Są tu bohaterowie, statki, droidy i różne rodzaje broni! 
Modele zostały zaprojektowane przez Chrisa Alexandra – 
mistrza origami w œwiecie Star Wars.
Szczegółowo, krok po kroku, zagięcie po zagięciu, opisu-
jemy wykonanie każdego modelu i prezentujemy jego 
zdjęcie.
72 kolorowe, zaskakujące, cieszące oczy i dostosowane 
do modeli papiery zapewnią prawdziwą zabawę, a Two-
je modele będą wyglądały jak żywe!  
Książkę wzbogacają też zdjęcia z filmu.

Star Wars Origami
Format: 215 x 205 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona
Str. 416, w tym 144 strony  
z perforacją
Cena det. 49,00 zł

ISBN 978-83-7250-832-4 

Format: 185 x 190 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona tłoczeniem, lakie-
rem i błyszczącymi elementami, zaokrąglone rogi 
Str. 144
Cena det. 34,90 zł

Survival
Sztuka przetrwania

ISBN 978-83-7250-620-7

To poradnik dla współczesnego bohatera. W książce znajdziesz informacje:
• jak przeżyć katastrofę morską 
• jak rozpalić ognisko przy użyciu czekolady 
• jak wyleczyć odmrożenie 
• jak radzić sobie w dżungli 

Wszystko, co powinieneœ wiedzieć, aby przetrwać w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Bestselle
r!

HOBBY
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Format złożonej teczki z rączką: 350 x 230 mm 
Cena det. 19,90 zł

Atrakcyjny zestaw plastyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku 4-6 lat.

W poręcznej teczce z uchwytem same skarby:
• książki do kolorowania i do malowania wodą
• zabawa z papierem
• dodatkowo w prezencie papierowe modele samochodów!

Kolorowa teczka

Kolorowa teczka z książeczkami dla dziewczynek   

ISBN 978-83-7250-989-5   

Kolorowa teczka z książeczkami dla chłopców 

ISBN 978-83-7250-990-1

TECZKI Z KSIĄŻKAMI

Naklejaj,  

maluj, r
ysu

j, 

składaj!

Rysu
j  

kredkami, m
aluj 

wodą!
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TECZKI Z KSIĄŻKAMI

Format złożonej teczki z rączką: 310 mm x 250 mm 
Cena det. 19,90 zł

Atrakcyjny zestaw plastyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku 4-6 lat.

W poręcznej teczce z uchwytem same skarby:
• książki do kolorowania i wyklejania
• modele origiami
• zimowe i œwiąteczne dekoracje 
• rebusy
• zagadki
• naklejki

Seria edukacyjna 
• doskonali umiejętnoœci plastyczne i manualne
• ćwiczy spostrzegawczoœć i kreatywnoœć
• pomaga w nauce liczenia i pisania
• BAWI I UCZY!

Zimowe teczki z książkami

Wesoła zima   

ISBN 978-83-8036-119-5   

Zimowe zabawy   

ISBN 978-83-8036-120-1  

Zabawy na zimę  

ISBN 978-83-8036-137-9   

Nowość!
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Gwiazdka   

ISBN 978-83-7250-961-1  

Wesoła zima  
ISBN 978-83-7250-892-8 Wesołych Świąt  

ISBN 978-83-7250-970-3  

Papierowe jasełka
ISBN 978-83-7250-891-1 

Zima   

ISBN 978-83-7250-962-8  

Cena det. 7,99 zł Cena det. 7,99 zł

Cena det. 15,90 zł

Cena det. 6,99 zł

Cena det. 6,99 zł

Cena det. 9,99 zł Święta
ISBN 978-83-7250-675-7

OFERTA ŚWIĄTECZNA

Święta    

ISBN 978-83-7250-954-3   

Cena det. 12,90 zł



44

OFERTA ŚWIĄTECZNA

Zima z bałwankiem

ISBN 978-83-7250-950-5  

Zima z Mikołajem
ISBN 978-83-7250-893-5 

Święta z Mikołajem 

ISBN 978-83-8036-033-4 

Wesołe Święta 

ISBN 978-83-8036-118-8 

Dzięki zawartym w książkach zadaniom wyczarujesz 
ozdoby choinkowe, maskę karnawałową, wiosenne 
dekoracje: zawieszki z motylkami na okno, dekoracje 
na wielkanocny stół i wiele innych. Seria „Naklej, 
wytnij, pomaluj” to dużo ciekawych zabaw i zagadek 
wiosennych, jesiennych, zimowych i œwiątecznych, 
a dodatkowo wiele elementów do wycinania 
i mnóstwo naklejek!

Format: 195 x 265 mm
Oprawa: miękka, uszlachetniona 
Str. 16 + naklejki + wkładka z ozdobami
Cena det. 9,99 zł

Seria edukacyjna dla dzieci w wieku 4–6 lat:
• rozwija umiejętnoœć myœlenia i kojarzenia
• ćwiczy spostrzegawczoœć i kreatywnoœć
• pomaga w nauce liczenia i pisania
• sprawia, że czas płynie w atmosferze dobrej zabawy

Naklej, wytnij, pomaluj
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OFERTA ŚWIĄTECZNA

Wiosna z zajączkiem 

ISBN 978-83-7250-980-2

Radosna wiosna 

ISBN 978-83-8036-125-6

Witaj, wiosno!  

ISBN 978-83-8036-043-3

Jesień z Jeżykiem

ISBN 978-83-8036-036-5

Nowość!
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Łąka 

ISBN 978-83-8036-039-6  

Kraina baœni 

ISBN 978-83-8036-085-3  

Malowany œwiat zwierząt 

ISBN 978-83-8036-084-6  

Malowany œwiat Strony nabiorą takiego koloru, na jaki się zdecydujesz. Używaj kredek, flamastrów i farb, a przede wszystkim wyobraźni! Pomyœl, 
kogo chcesz obdarować swoim dziełem. Każdą stronę można bezpiecznie wyciąć z książki, oprawić i podziwiać w dowolnym 
miejscu. Dobrej zabawy! Udanych podróży po krainie wyobraźni. 

Format: 260 x 250 mm 
Oprawa: miękka, klejona
Str. 56 
Cena det. 19,90 zł

KREATYWNE KOLOROWANKI

Nowość!
 




