pod patronatem
Kolory i cyfry dla trzylatków
Disney Ucz się z nami. Kolory to pozycja, która pomoże
dziecku nie tylko rozróżniać, ale i nazywać podstawowe
barwy. Dodatkowo zadania dostosowane do poziomu
możliwości dziecka trzyletniego pozwolą mu utrwalić
zdobytą wiedzę. W serii Disney Ucz się z nami ukazała
się także książeczka Cyfry, która wprowadzi dziecko
w świat cyfr. Pozycja ta będzie doskonałą okazją, by
poza przeliczaniem z pamięci od 1 do 5, Twój maluch
poznał obraz graficzny cyfr, jak również skojarzył każdą
cyfrę z właściwą jej liczbą elementów. Poza niewątpliwymi korzyściami w wymiarze edukacyjnym, książeczki
są gwarancją dobrej zabawy malucha z opiekunem oraz
okazją do podjęcia przez dziecko pierwszych wyzwań
edukacyjnych. Twardostronicowe książeczki aktywizujące są częścią programu Disney Ucz się z nami, który
powstał w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne dzieci
trzyletnich oraz dbających o ich rozwój opiekunów.

Oprawa twarda
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Puzzlowanki Malowanki.
Maluj, układaj, zmazuj!

Cena: 29,90 zł
Wydawnictwo Sierra Madre
www.SierraMadre.pl

Pierwsze na rynku białe puzzle, które pozwolą Tobie
i Twojemu dziecku rysować i układać własne obrazki, a następnie zmazywać je i rysować na nowo. To
niezwykły zestaw kreatywny dla Twojego dziecka, który
umożliwi mu stworzenie własnych puzzli! To rodzinna
zabawa: narysuj obrazek do ułożenia przez dziecko,
a potem zamieńcie się rolami; rozwój kreatywności:
białe puzzle to szerokie pole do popisu dla wyjątkowej
wyobraźni Twojego dziecka; rozwój zdolności manualnych: dzięki rysowaniu i kolorowaniu obrazków na
puzzlach; trening pamięci: zadaniem Twojego dziecka
może być zapamiętanie narysowanego obrazka, żeby
go później ułożyć; zabawa bez końca: obrazki można
rysować, zmazywać i rysować od nowa. Pudełko zawiera dwa zestawy białych, ścieralnych puzzli – dla maluchów (12 dużych elementów) i dla starszaków (24 małe
elementy); 4 ścieralne kredki świecowe do kolorowania
puzzli; materiałową ściereczkę do zmazywania.

Maks i ciekawe pomysły

Katarzyna Zychla
Ilustracje: Agnieszka Filipowska
Miękka oprawa
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W tej książeczce przeczytacie o kreatywnych pomysłach
na spędzanie wolnego czasu. Razem z hipopotamem
Maksem i jego przyjaciółmi fantazyjnie pomalujecie
składzik na narzędzia, odwiedzicie warsztat niedźwiedzia Hebelka i dowiecie się, jak się lepi garnki z gliny.
„Świat Maksa” to seria pełnych humoru opowiadań
o przygodach ciekawskiego hipopotama, jego siostry
Zuzi, ich wspaniałej mamy oraz egzotycznych przyjaciół
– kameleona Kolorka, słonia Edka, zebry Moniki, żółwia
Ponuraka i krokodyla Gracjana. Każde opowiadanie poświęcone jest ważnemu wydarzeniu z życia malucha.
Barwne, bogate w szczegóły i pełne energii ilustracje wspaniale oddają charakter historyjek, a duża
czcionka ułatwia lekturę początkującym czytelnikom.
W serii ukazały się już:„Przygody Maksa”,„Maks i przyjaciele”, „Maks poznaje świat”, „Maks i niespodzianki”,
„Zabawy Maksa”, „Maks dba o zdrowie”, „Uczucia Maksa”, „Przysmaki Maksa”.

Zima w Klinice Małych Zwierząt
w Leśnej Górce

Tomasz Szwed
Ilustracje: Aneta Krella-Moch
Twarda oprawa
Liczba stron: 136
Cena: 32,90 zł
www.wydawnictwobis.com.pl

Kiedy las przykrywa się białą kołderką śniegu i wokół ściska mróz, dla zwierząt nadchodzi trudny czas.
Jedne chronią się w podziemnych tunelach, inne zapadają w zimowy sen, a jeszcze inne stroszą futerka
i przedzierają się przez zaspy. Śnieżna zima to także
doskonała okazja do zabawy, szczególnie dla młodych zwierząt. Jednak o wypadek nietrudno.
Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce jest przygotowana do zimy: zgromadzono zapasy żywności
i środków leczniczych oraz zorganizowano zastępstwa dla zapadającego w sen zimowy personelu. Tu
każdy pacjent znajdzie pomoc i wsparcie. Ta książka
to kolejna część przygód lekarzy i pacjentów o miłych pyszczkach i miękkich futerkach.
To ciepłe, przyjazne i dowcipne opowiadania,
niosące wiedzę o świecie przyrody i oswajające
z leczeniem – doskonała lektura dla przyszłych
lekarzy.

Zabawa z naklejkami

Miękka oprawa
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Disney Ucz się z nami. Disney Junior. Zabawa z naklejkami to książka, która w przyjemny sposób pomoże dzieciom dopiero rozpoczynającym przygodę
z nauką, rozwinąć kluczowe dla nich umiejętności.
W książce zostały zawarte zadania o zróżnicowanej
tematyce, dzięki czemu najmłodsi nauczą się rozpoznawać kolory i kształty, a także litery i cyfry podczas
zabawy z ulubionymi bohaterami. Seria Disney Ucz
się z nami. Zabawa z naklejkami składa się obecnie
z ośmiu podzielonych według poziomu trudności tytułów, które w przyjemny sposób pomogą dzieciom
w wieku przedszkolnym rozwinąć kluczowe dla ich
wieku umiejętności. Dotychczasową ofertę skierowaną
do cztero- i pięciolatków uzupełniły książki dedykowane dzieciom trzyletnim. Zróżnicowane tematycznie zadania, zawarte w książkach, pozwolą dzieciom ćwiczyć
rozpoznawanie kolorów i kształtów, rysowanie szlaczków, a także spróbować swoich sił w liczeniu.

Teatrzyk Cieni

Cena: 29,90 zł
Wydawnictwo Sierra Madre
www.SierraMadre.pl

To zestaw wyjątkowych postaci, które ożyją jako
cienie na ścianie pokoju Twojego dziecka. Jest to jedyny produkt na rynku, który poza postaciami, patyczkami i klipsami, zawiera także książeczkę z pomysłami
na bajki i zabawy – czyli wszystko czego potrzebujesz,
żeby rozpocząć wieczorną przygodę. Dodatkowo, postacie po naświetleniu świecą w ciemności, sprawiając
Wam jeszcze więcej frajdy! Prowadząc swoje własne
przedstawienia teatralne, Twoje dziecko rozwinie
umiejętności aktorskie, interpersonalne i manualne.
To szerokie pole do popisu dla jego wyjątkowej wyobraźni. Odegraj przedstawienie dla Twojego dziecka,
potem Twoje dziecko dla Ciebie, a na koniec pobawcie
się wspólnie postaciami. Możecie również zaprosić widzów! Seria składa się z trzech części: Zaczarowane
Królestwo, Podwodny Świat i Niesamowite Maszyny,
dzięki czemu każde dziecko stworzy swoje wymarzone
przedstawienie.

zobacz więcej na www.blizejprzedszkola.pl/polecamy
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