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Drodzy Czytelnicy!
Nareszcie mamy wiosnę! Przyznajemy się – to nasza ulubiona pora roku. Wiosną wszyscy
częściej się uśmiechają, bardziej kochają świat i siebie nawzajem. Tak to już jest. My tej
wiosny szczególnie mocno kochamy zwierzęta. Czekają na Was nasze nowości
z cieszącej się popularnością kartonowej serii Podnieś klapkę: Kocham psy, Kocham
koty i Kocham dzikie zwierzęta. Każda książka to mnóstwo informacji, zabawnych
ilustracji i ciekawostek ukrytych pod sześćdziesięcioma klapkami. Seria obejmuje już
sześć publikacji. Z pewnością każdy młody czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie.
A jeśli mowa o wiosennych uczuciach, to polecamy serię Kraina emocji. Jej bohaterami
są zwierzaki z przedszkola „Nad Jeziorkiem”. W książkach: Jak pożegnać smutek?,
Jak pożegnać złość?, Jak pożegnać zazdrość? i Jak pożegnać lęk? podzielą się swoimi
doświadczeniami i poradzą, co zrobić, żeby odzyskać dobry nastrój. Te cztery nowości
z pewnością skradną serca maluchów, bowiem wyróżnia je nie tylko ciekawa treść.
Jesteśmy pewni, że młodzi czytelnicy nie będą mogli oderwać oczu od bajkowych
i pełnych szczegółów ilustracji.
Żeby się zrelaksować, rozwinąć zdolności manualne i artystyczne najlepsza jest…
plastelina! W naszej nowości Lepimy na okrągło znajdziecie instrukcje krok po kroku,
jak ulepić najłatwiejsze zwierzątka z plasteliny.
Mamy też zupełnie nową serię dla najmłodszych czytelników. Rozsuwanki-niespodzianki
to książeczki, w których każda strona jest podzielona na pół, a po jej rozsunięciu maluch
odkrywa ilustrację. Poznaje przeciwieństwa, nazwy zawodów i pojazdów, a także
odpowiada na pytania.
Dzieci mają tyle ciekawych rzeczy do zrobienia, że przygotowania do snu odsuwają
w nieskończoność. Mamy świetny sposób na wieczorny rytuał! Buziaczek, piżamka i hop
do spanka! to rymowana opowiastka z Dudusiami – zwierzątkami, które mały czytelnik
układa do snu. Kartonowa książeczka zawiera wyjmowane postacie i wszystko, co im
potrzebne, żeby spokojnie zasnąć.
Drugą propozycją, która z pewnością stanie się wyczekiwaną częścią wieczoru, jest książka
z latarką Dobranoc, misiu! Czytelnik pomaga misiowi odnaleźć przyjaciół, którym chce
powiedzieć dobranoc, zanim pójdzie spać. Zatem dobrej zabawy i kolorowych snów!
Zespół redakcyjny Jupi jo!
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Rozsuwane strony odkrywają ukryte ilustracje

NOWOśCI

Rozwijanie słownictwa:
przeciwieństwa, zawody, pojazdy
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na wieczorny rytuał
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Łatwe do lepienia kształty
i instrukcje krok po kroku

s. 45

Magiczna latarka pomoże
znaleźć przyjaciół misia
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Mnóstwo klapek na każdej stronie

Podnieś klapkę

Zdumiewające informacje ze świata zwierząt

s. 46
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Wspaniale zilustrowane opowiastki,
które pomogą poradzić
sobie z trudnymi emocjami

s. 34

s. 35

s. 35

s. 35

Bądź na bieżąco
z nowościami, bierz
udział w konkurasach,
obserwuj nasze
kanały społecznościowe.
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niezwykły pomysł na wieczorny rytuał
Buziaczek, piżamka i hop do spanka!
Książka z wyjmowanymi postaciami i akcesoriami

180x250 mm, 12 kartonowych stron z wyjmowanymi
elementami, oprawa kartonowa, 44,90 zł
tekst i ilustracje: Patricia Geis
isbn: 978-83-8144-671-6

2+

Wyjątkowa propozycja wieczornego rytuału z sympatycznymi
bohaterami – Dudusiami, które mały czytelnik układa do snu.
Kartonowa książeczka zawiera wyjmowane postacie i wszystko,
co im potrzebne, żeby spokojnie zasnąć.

Kotek czesze wąsiki
zawsze przed spaniem,
by ładnie wyglądać,
kiedy rano wstanie.
A teraz, Kotku, nasza wyliczanka:
buziaczek, kochanie, i szybko do spanka!

Małe Dudusie szaleją jeszcze
i choć zmęczone, żaden spać nie chce.
Pora do łóżka po długim dniu!
Utul i życz im dobrego snu.

ułóż do snu

sympatycznych bohaterów!
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Przy łóżku Króliczka
stoi szklanka wody,
na wypadek pragnienia,
a nie dla ochłody.
A teraz, Króliczku, nasza wyliczanka:
buziaczek, kochanie, i szybko do spanka!

2+
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Rymowana opowiastka z powtarzającym się refrenem
pomaga się wyciszyć i przygotować do snu
oraz daje poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

A kiedy wszystkie Dudusie zasną, dziecko usłyszy znajomy refren:

A teraz, skarbie, nasza wyliczanka:
buziaczek, kochanie, i szybko do spanka!

wyjmowane
figurki
i akcesoria

seria:
180x180 mm, 10 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 34,90 zł
ilustracje: Agnieszka Matz,, tekst i koncepcja serii: Magdalena Młodnicka

Książeczki
z rozsuwanymi
stronami

1+
1+

Rozsuwanki-niespodzianki to pełna zabawy seria dla najmłodszych. Każda strona książeczki
jest podzielona na pół i po rozsunięciu odkrywa przed małym czytelnikiem ukrytą ilustrację.
Książeczki zachwycają grafiką, rozwijają słownictwo i logiczne myślenie.
Rozsuwając strony książeczki i obserwując jej bohaterów, najmłodsi poznają przeciwieństwa,
nazwy zawodów i pojazdów.

rozwój
mowy

poznawanie
świata

rozumowanie

dla dociekliwych maluchów
Dzień czy noc? Przeciwieństwa
isbn: 978-83-8144-655-6

Każda strona książki Dzień czy noc? jest podzielona na pół i po rozsunięciu odkrywa
przed małym czytelnikiem ukrytą ilustrację. Tu jest sucho, a tam mokro. Tynio jest
głośno, a Mania cicho. Tu Mania śpi z rodzicami, a tam sama.

rozwijają słownictwo
Ram-tam-tam!
Ciii!

Chlapu,
chlap!

CICHO

MOKRO

SUCHO
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Ram,tam,
tam!

SUCHO

GŁOŚNY

każda strona ukrywa niespodziankę

GŁOŚNO

rozsuwaj strony,
poznawaj zawody i pojazdy
Strażak czy artysta? Zawody
isbn: 978-83-8144-687-7

Każda strona książki Strażak czy artysta? jest podzielona na pół i po rozsunięciu odkrywa
przed małym czytelnikiem ukrytą ilustrację. Kto pracuje w przychodni? Lekarz. Kto obsługuje
gości w kawiarni? Kelner. A kto biega na stadionie? Sportowiec. Rozsuwając strony książeczki,
maluchy będą poznawać nazwy zawodów i rozwijać mowę.

STADION
Kto strzyże
włosy?

STADION

Kto strzyże
włosy?

Kto bierze
udział
w zawodach?

FRYZJERKA

Kto bierze
udział
w zawodach?

SPORTOWIEC

Autobus czy karetka? Pojazdy
isbn: 978-83-8144-699-0

Każda strona książki Autobus czy karetka? jest podzielona na pół i po rozsunięciu odkrywa
przed małym czytelnikiem ukrytą ilustrację. Co lata po niebie? Samolot. Co można przewieźć
promem? Samochody. A jaki pojazd wysypuje żwir? Wywrotka.
Rozsuwając strony książeczki i obserwując jej bohaterów, najmłodsi będą poznawać nazwy
pojazdów i rozwijać mowę.

Pytania zachęcają do Mówienia
Który pojazd
wysypuje żwir?

Co leci po niebie?

NIEBO

Co leci po niebie?

Który pojazd
wysypuje żwir?

WYWROTKA

NIEBO

SAMOLOT

KOPARKA

KOPARKA
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zachwyca młodych czytelników
Dobranoc, misiu!

2+

Książka z latarką

200x200 mm, 12 kartonowych stron, wyjmowana
latarka, oprawa kartonowa, 39,00 zł
tekst: Joshua George, ilustracje: Zhanna Ovocheva
isbn: 978-83-8144-669-3
Wyjątkowa książka, która będzie wyczekiwaną częścią wieczornego szykowania się do snu.
Miś chce iść spać, ale zanim to zrobi, musi powiedzieć dobranoc innym zwierzętom.
Pomożesz mu je znaleźć? Słuchając rymowanej opowiastki, wsuwaj magiczną latarkę
pomiędzy strony i znajdź wszystkich przyjaciół misia. Czy udało ci się odnaleźć wszystkie
zwierzęta? Miś usnął, a ty?

miętania tekst

pa
Rymowany, łatwy do za

Dobranoc,
śpij smacznie,
nim dzień
znów się
zacznie…

Ekscytująca
zabawa
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wsuń latarkĘ pomiędzy strony
i poszukaj przyjacióŁ Misia

seria:

1+

160x160 mm, 16 kartonowych stron, oprawa twarda z gąbką, 19,90 zł
ilustracje: Paulina Koniuk-Fonżychowska, tekst i koncepcja serii: Magdalena Młodnicka

Seria Plastelinkowa akademia jest adresowana do najmłodszych dzieci, które właśnie rozpoczynają poznawanie świata.
Jej znakiem rozpoznawczym są niezwykłe, plastelinowe ilustracje. Książeczki są skonstruowane tak, żeby „rosły” razem z dzieckiem.
Na pierwszym etapie posłużą do zapoznania malucha z mieszkańcami lasu, morza, łąki i miasta oraz rozwijania słownictwa, a nieco
później zaskoczą ciekawostkami, które rozbudzą zainteresowanie przyrodą i zachęcą do obserwacji otoczenia. Wszystkie ilustracje
są podpisane, co stanowi wsparcie na wczesnym etapie nauki czytania.

Co kryje LAS?

isbn: 978-83-8144-471-2
Kto mieszka w lesie? Kogo jeszcze można tam spotkać? Tego wszystkiego dowiedzą
się maluchy z książeczki Co kryje las?
Sarna

A to kto?
To leśnik.

Sarny jedzą trawy,
zioła, liście, pąki
drzew, grzyby
i owoce leśne.

Leśnicy
troszczą się
o to, aby las
był piękny
i zdrowy.

jagody
Co kryje las srodki.indd 16-17

OPRAWA TWARDA
z Gąbką
2021-02-19 09:28:13

Co kryje MORZE?

isbn: 978-83-8144-506-1

Kto mieszka w morzu, a kto tylko czasem w nim pływa? Tego wszystkiego
dowiedzą się maluchy z książeczki Co kryje morze?
Ośmiornica

ciekawostki

Ośmiornice zmieniają kolor
ciała, by schować się przed
większymi stworzeniami.

Foka

śledzie

Ulubionym zajęciem
fok jest ganianie się
w wodzie, a potem
odpoczywanie
na słońcu.
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Co kryje MIASTO?
isbn: 978-83-8144-573-3

wzbogacanie
słownictwa

Jakie budynki i miejsca znajdują się w mieście? Kogo można tam spotkać? Tego
wszystkiego dowiedzą się maluchy z książeczki Co kryje miasto?

Co kryje ŁĄKA?

isbn: 978-83-8144-574-0
Kto mieszka na łące? Kogo jeszcze można tam spotkać? Tego wszystkiego
dowiedzą się maluchy z książeczki Co kryje łąka?

poznawaJ świat!

rozwój mowy
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poznawanie
świata

wsparcie
w nauce czytania

ciekawostki

seria:

140x190 mm, 12 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 24,90 zł
ilustracje: Agnieszka Matz, tekst i koncepcja serii: Magdalena Młodnicka
Zdrapywanki z Manią i Tyniem mają poręczny format i poprzez zabawę wspierają rozwój
manualny najmłodszych. Używając patyczka, dzieci zdrapują srebrną farbę i odkrywają całą
ilustrację. To doskonały trening koncentracji.
Przy każdej ilustracji jest zamieszczone polecenie, które rozwija pamięć, spostrzegawczość
i logiczne myślenie. Etykietki z wyrazami wspierają rozwój mowy i można je wykorzystać
na wczesnym etapie czytania globalnego.

3+

ZADANIA

rozwijają mowę, spostrzegawczość
i logiczne myślenie

TRENING KONCENTRACJI

Czas na wiosenne prace w ogrodzie.
Tynio sadzi rośliny. A co robi Mania?

dom

przed

dom

Czas na wiosenne prac
e w ogrodzie.
Tynio sadzi rośliny. A
co robi Mania?

osa

osa

po

dołek
woda
dołek

Wybrane elementy

woda

przykryte srebrną farbą

etykietki
z wyrazami
rozwój
manualny

poznawanie
świata

wsparcie
w nauce czytania

doskonalenie
koncentracji

wspierają w nauce czytania
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DOSKONALENIE KONCENTRACJI
Wiosna
isbn: 978-83-8144-501-6
Dzieci, towarzysząc bohaterom, poznają wiosnę i jej oznaki. Będą topić
marzannę, malować pisanki i pomogą w wiosennych pracach w ogrodzie.

Mania i Tynio świetnie się bawią.
Kto jeszcze jest w parku?

pies
rolki

Wybrane elementy

kot

przykryte srebrną farbą

rower

Lato
isbn: 978-83-8144-502-3

WZBOGACANIE
Słownictwa

Dzieci, towarzysząc bohaterom, poznają lato i jego oznaki. Będą bawić się na plaży,
płynąć statkiem i jeździć na rowerach.

domy

rower

Aktywizujące
pytania
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Rodzina Mani i Tynia uwielbia jeździć na rowerach.
Co ma na głowie każdy z uczestników rowerowej wycieczki?

kask

Rozwój motoryki małej
Jesień

isbn: 978-83-8144-499-6
Dzieci, towarzysząc bohaterom, poznają jesień i jej oznaki. Będą jechać pociągiem,
zbierać w parku dary jesieni i bawić się na deszczu.
Mania i Tynio robią ludziki i zwierzęta
z darów jesieni. Jakie zwierzęta zrobili?

lampa

Fela

NOWE
SŁOWA

zapałki
lew

Zima
isbn: 978-83-8144-500-9

Scenki z każdej
pory roku

Dzieci, towarzysząc bohaterom, poznają zimę i jej oznaki. Będą jeździć na sankach,
piec pierniczki i wyjadą w góry.

Babcia wałkuje piernikowe ciasto.
A co robią Mania i Tynio?

posypki

wałek

poRĘCZNY
FORMAT

pierniki

Wybrane elementy
do zdrapywania
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seria:

180x180 mm, 12 kartonowych stron z ruchomymi elementami, oprawa kartonowa, 34,90 zł
tekst i ilustracje: Benedetta Nigelli

1+

Seria Motoryka smyka to kartonowe książki, które spodobają się najmłodszym dzieciom. Uwagę dzieci przyciągną nie tylko ilustracje,
ale także liczne ruchome elementy, które zapewnią wspaniałą, pełną niespodzianek zabawę, rozwijającą wiele umiejętności. Maluch
może manipulować, przekręcać, otwierać okienka i przesuwać elementy.

poZNAJ PRACĘ STRAŻAKÓW!
Strażacy

isbn: 978-83-8144-520-7
Maluch będzie poznawał pracę strażaków i nauczy się wielu nowych słów.
Dowie się, jak są ubrani strażacy, co robią, kiedy usłyszą alarm,
i jak wygląda akcja ratunkowa.

ZAOKRąGLONE ROGI
bezpieczne dla małych czytelników

SŁOWNIK
OBRAZKOWY
na każdej rozkładówce
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RUCHOME ELEMENTY
pobudzające ciekawość i rozwijające
motorykę małą

MO T OR Y K A

S M Y K A

J

akiego koloru jest żaba? A wiśnia? Poruszaj
ruchomymi obrazkami – odkrywaj świat
kolorów i ucz się nowych słów!

ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA
Kupa

isbn: 978-83-8144-522-1
Mały czytelnik sprawdzi, kto zostawia kupę na łące, kto robi ją
gdzie popadnie i kto toczy z niej kulki. Dowie się również, jak zachowują się dzieci,
i że wszyscy robią kupę.
© 2019 edizioni del borgo Srl
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All rights reserved

Ilustracje
Benedetta Nigelli

Tłumaczenie z j. włoskiego
Jan Nowak

cena 34,90 zł (w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-8144-319-7

Redakcja i korekta
Barbara Żołądek

Wydawca
Jupi jo!
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
www.jupijo.pl

Redakcja techniczna
Artur Czerwiec

Printed in China

OSTRZEŻENIE:
Uwaga! Ryzyko zadławienia.
Książka zawiera małe elementy.

PRZESUŃ,
PRZEKRĘĆ,
OTWÓRZ!
Gospodarstwo

isbn: 978-83-8144-521-4
Mały czytelnik dowie się, jakie zwierzęta mieszkają w gospodarstwie. Nauczy się
również wielu nowych słów i sprawdzi, kto mieszka w chlewiku, kto je siano i ile
kurczątek wykluło się w kurniku.

AKTYWIZUJĄCA
ZABAWA
DLA NAJMŁODSZYCH
SPRAWDŹ, KTO TU MIESZKA!
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Pojazdy

isbn: 978-83-8144-321-0

Maluch będzie poznawał różne rodzaje pojazdów. Nauczy się również wielu nowych
słów, dowie się, gdzie poruszają się poszczególne pojazdy i sprawdzi,
kto podróżuje szkolnym autobusem, a kto jest pasażerem podwodnego okrętu.

Na drodze
AUTOBUS SZKOLNY

AUTOBUS

CIĘŻARÓWKA
ROWER

SAMOCHÓD
SKUTER

isbn: 978-83-8144-319-7

Kolory

NIEBIESKI
RYBAK

ŁÓDŹ

KORALOWIEC
RYBY

WIELORYB

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
SZKOLNY

RUCHOME ELEMENTY

Mały czytelnik będzie poznawał podstawowe kolory. Nauczy się również wielu nowych
słów i dowie się, kto mieszka w czerwonym jabłuszku, jakie skarby kryje morska toń
albo co wspólnego ma pszczoła z miodem.

Zwierzęta

isbn: 978-83-8144-318-0
Mały czytelnik będzie poznawał różne gatunki zwierząt. Nauczy się również
wielu nowych słów i sprawdzi, w co się zamienia poczwarka, kto śpi w norce,
a kto mieszka pod ziemią.
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UCZ siĘ
NOWYCH SŁÓW!

KTO SPI W NORCE?

NIEDŹWIEDŹ

WIEWIÓRKA
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WĄŻ

Maluch będzie poznawał różne gatunki prehistorycznych gadów, oglądając kolorowe,
pełne humoru, dostosowane do percepcji najmłodszych ilustracje. Nauczy się również
wielu nowych słów, wysunie długą szyję brontozaura, odkryje, co na grzbiecie ma inny
dinozaur, i sprawdzi, kto wykluje się z jaj.
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seria:

ODKRYWAM ŚWIAT

220x220 mm, 20 kartonowych stron z okienkami, oprawa twarda z gąbką, 34,90 zł
ilustracje: Agnieszka Matz, tekst i koncepcja serii: Magdalena Młodnicka

JAKI TO KSZTAŁT?

2+

Odkrywam świat to seria kartonowych książek z okienkami. Jej bohaterami są Mania i Tynio – sympatyczne rodzeństwo. Każda
z czterech części zawiera zagadki i sytuacje, które mali czytelnicy wprost uwielbiają. Kto nie lubi jeść lodów, odkrywać niespodzianek,
jeździć na wycieczki, szaleć w bawialni albo odwiedzać dziadków! Właśnie dlatego poznawanie nowych słów i pojęć jest wyjątkowo
przyjemne. Wspólne czytanie i oglądanie książeczek z serii Odkrywam świat to świetna zabawa, która znakomicie wspomaga rozwój
Zajrzyj
mowy i rozbudza w dziecku ciekawość świata.
do środka!
Autorką pełnych radości, pozytywnej energii
i rodzinnego ciepła ilustracji jest Agnieszka Matz – uznana ilustratorka publikacji dla
najmłodszych.

Jaki to kolor?

cena 00,00 zł (w tym 5% VAT)

Uwaga!
Do użycia pod opieką dorosłych

isbn: 978-83-8144-353-1
Pierwszy tomik z okienkowej serii Odkrywam świat zapoznaje najmłodsze dzieci
z kolorami, pomaga je rozpoznawać i nazywać.
Przewodnikami po świecie barw są Mania i Tynio – sympatyczne rodzeństwo. Mały
czytelnik najpierw poznaje kolor, oglądając fotografie różnorodnych przedmiotów,
a następnie, podążając za bohaterami, odkrywa kolory na pełnych radości,
pozytywnej energii i rodzinnego ciepła ilustracjach. Każda scenka kryje w otwieranym
okienku przepyszną zagadkę, którą maluch z ciekawością rozwiązuje. Sprawdza,
jakie lody wybrała Mania, zagląda do lodówki, żeby odkryć pozostawiony tam deser,
otwiera piknikowy kosz albo dowiaduje się, co wnuki podarowały dziadkowi.

Oprawa twarda z gąbką
Słowniczek
obrazkowy
fotografie przedmiotów
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Pełne radości ilustracje

MANIa

Jaki to kształt?
Uwaga!
Do użycia pod opieką dorosłych

isbn: 978-83-8144-354-8

cena 00,00 zł (w tym 5% VAT)

Mały czytelnik najpierw poznaje kształt, oglądając fotografie różnorodnych
przedmiotów, a następnie, podążając za bohaterami, odkrywa kształty na pełnych
radości, pozytywnej energii i rodzinnego ciepła ilustracjach. Każda scenka kryje
w otwieranym okienku ekscytującą zagadkę, którą maluch z ciekawością rozwiązuje.
Zagląda za kurtynę, żeby zobaczyć, jakie przedstawienie oglądają dzieci, otwiera
garaż i odkrywa niespodziankę pozostawioną dla Tynia, odsłania plażowy parawan,
żeby zobaczyć, co zbudowali bohaterowie.

ZAOKRĄGLONE ROGI
bezpieczne dla maluszka

Otwierane okienka
na każdej rozkładówce

TYNIO

ZABAwne SCENKI
ODPOWIEDzi NA PYTANIa
po otwarciu okienka
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Czym to się różni?

isbn: 978-83-8144-351-7
Mały czytelnik najpierw poznaje przeciwieństwa, oglądając fotografie różnorodnych
przedmiotów, a następnie, podążając za bohaterami, odkrywa je na ilustracjach.
Każda scenka kryje w otwieranym okienku zagadkę, którą maluch z ciekawością
rozwiązuje. Na kolejnych stronach poznaje wiele kontrastów, takich jak: gorące –
zimne, porządek – bałagan, otwarte – zamknięte. Zagląda do bagażnika auta, żeby
zobaczyć, kto wziął mały, a kto duży bagaż, sprawdza, kto jest pierwszy, a kto ostatni
w kolejce do zjeżdżalni.

Okienka

rozbudzają ciekawość

FOTOGRAFIE

wprowadzają w świat nowych pojęć
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Otwierane okienka
na każdej rozkładówce

Gdzie to jest?

isbn: 978-83-8144-352-4
Książka zapoznaje najmłodsze dzieci ze słowami określającymi miejsce w przestrzeni,
takimi jak: na, w, pod, nad, wśród. Każda scenka kryje w otwieranym okienku zagadkę,
którą maluch z ciekawością rozwiązuje. Przenosi się do bawialni i sprawdza, gdzie
się schował Tynio, odkrywa, co się znajduje w pobliżu domku na drzewie, odszukuje
przebranych bohaterów wśród uczestników balu.
Wspólne czytanie i oglądanie to świetna zabawa w poznawanie słów określających
miejsca, która znakomicie wspomaga rozwój mowy i rozbudza w dziecku ciekawość
świata.

słownik
obrazkowy

ze słowami określającymi miejsce
w przestrzeni

ZaDaNIa

utrwalające nowe
pojęcia

Rozbudzamy ciekawość świata
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seria:

220x220 mm, 10 kartonowych stron, w tym 4 strony z elementami do wypchnięcia, 24,90 zł

3+

isbn: 978-83-8144-579-5

ilustracje: Noopur Thakur, tekst: Annabel Stones
Ta urocza książeczka z elementami do wypchnięcia i złożenia pozwala dzieciom
samodzielnie tworzyć modele leśnych zwierząt. Lis, borsuk, sowa i jeleń będą
wspaniałymi towarzyszami zabawy. Książka zawiera również wiele interesujących
faktów o zwierzętach i jest idealna do głośnego czytania.

Łatwe do złożenia
zwierzęta
z trwałego kartonu

wysokość figurki jelenia - 18,5 cm

Poznaj leśne
zwierzęta!
W ŚRODKU
ELEMENTY
DO ZŁOŻENIA
26

isbn: 978-83-8144-580-1

ilustracje: Noopur Thakur, tekst: praca zbiorowa
Ta urocza książeczka z elementami do wypchnięcia i złożenia pozwala dzieciom
samodzielnie tworzyć modele dinozaurów, które będą wspaniałymi towarzyszami
zabawy. Mali czytelnicy poznają nazwy i charakterystyczne cechy różnych dinozaurów.
Książka zawiera wiele interesujących faktów i jest idealna do głośnego czytania.

Odkryj świat
dinozaurów!

W ŚRODKU
ELEMENTY
DO ZŁOŻENIA

wysokość figurki niebieskiego dinozaura - 22 cm

MAMY POMYSŁ NA ZABAWĘ!
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seria:

2+

format: 180x180 mm, 16 kartonowych stron, oprawa kartonowa
materiał: naturalna tektura, 98% z recyklingu
ilustracje: Ola Makowska, tekst: Agnieszka Bernacka, Magdalena Młodnicka
Książki z serii Zielone ABC wprowadzają najmłodszych w temat ekologii. Zostały wydrukowane
na papierze z odzyskanej makulatury. Kolorowe ilustracje tworzą unikatowe zestawienie
z naturalną tekturą. Na końcu każdej książeczki znajdują się ważne informacje i cenne porady
dla wszystkich, którzy chcą dbać o przyrodę. Wybierając książki z serii Zielone ABC,, uczymy dzieci
troski o naszą planetę i najbliższe środowisko.

Czy wiecie, jak pomóc planecie?
isbn: 978-83-8144-465-1
książka z okienkami, 24,90

zł

Czy wiecie, jak pomóc planecie? to książka, która wprowadza najmłodszych w temat
ochrony środowiska. Uczy, jak dbać o rośliny, zwierzęta i czyste otoczenie. Pokazuje,
że kiedy wszyscy trochę się postaramy, zrobimy wielkie rzeczy dla naszej planety.

PRZEDSTAWIAMY PROSTE
sposoby, jak dbać o planetę

POłączenie tektury
z kolorowymi
ilustracjami

ZAOKRĄGLONE ROGI
28

Nie wszystko na wysypisko!
isbn: 978-83-8144-458-3
książka z okienkami, 24,90

zł

Nie wszystko na wysypisko! to książka, która wprowadza najmłodszych w temat
segregowania śmieci i recyklingu. Pokazuje, jak ważne jest odzyskiwanie i ponowne
wykorzystywanie surowców.

Pokazujemy,
jak ze śmieci
powstają nowe rzeczy

Było sobie drzewo…
isbn: 978-83-8144-435-4

19,90 zł
Było sobie drzewo… to urocza historia, która wprowadza najmłodsze dzieci w temat
ochrony drzew. Pokazuje, jak ważną rolę pełnią drzewa i jak wiele czasu musi minąć,
żeby wyrósł las.

W konarach drzewa ptaki budują
gniazda i składają w nich jaja.
Z jaj wykluwają się pisklęta.

Część z

nic
h
zja

ą robaki.
da j

Tłumaczymy,
jak Ważne są drzewa,

Latem drzewo ma mnóstwo
zielonych liści.

i uczymy je chronić

UCZYMY, jak segregować śmieci
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seria:

180x230 mm, 20 kartonowych stron, oprawa kartonowa
tekst: Chiara Piroddi, ilustracje: Federica Nuccio, Roberta Vottero

2+

Z poradnika smyka to seria, w której w której główny bohater Julek podsuwa swoje sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami,
towarzyszącymi pójściu do przedszkola albo pojawieniu się młodszego rodzeństwa. Dowiadujemy się również, jak Julek pokonał strach
przed ciemnością i jak poradził sobie z napadami złości. Publikacje wyróżnia oryginalna szata graficzna. Na końcu każdej książki znajdują
się cenne porady psychologa adresowane do rodziców.

Pierwszy dzień w przedszkolu
isbn: 978-83-8144-484-2

cena 24,90 zł
Julek, główny bohater książeczki, podsuwa pięć zabawnych i kreatywnych sposobów
poradzenia sobie z emocjami, które towarzyszą pójściu do przedszkola. Bez trudu może
je wypróbować każdy maluch. Publikację wyróżniają świetne ilustracje, naśladujące
dziecięce rysunki, które ułatwiają małemu czytelnikowi utożsamienie się z bohaterem.
Książka jest skierowana również do rodziców – na końcu książki znajdą fachowe porady
dr Chiary Piroddi, psycholożki specjalizującej się w terapii poznawczo-ewolucyjnej.
Jasne i praktyczne wskazówki ekspertki pomogą przygotować dziecko na pierwszy
dzień w przedszkolu.

go
wi do moje
A oto drz
skie
la – niebie
przedszko
i.
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Przez te ostatnie kilka sekund, kiedy mama
i tata byli jeszcze przy mnie, oddychałem szybko
i nierówno. Płakałem i pociągałem nosem,
myśląc sobie: „Jak możecie mnie tutaj
zostawić? Chcę zostać z wami!!!”.

Czułem,
jakby ktoś
zawiązał mi
w brzuszku supełek.
Nie słyszałem nawet głosów
innych przedszkolaków,
bo tak mocno waliło mi serce.

DODAJEMY PEWNOŚCI SIEBIE
30

Jak poradzić sobie ze złością?
isbn: 978-83-8144-482-8

cena 29,90 zł
Julek, główny bohater tej książeczki, podsuwa pięć zabawnych i kreatywnych sposobów
radzenia sobie z wybuchami złości. Bez trudu może je wypróbować każdy maluch.
Ilustracje, naśladujące dziecięce rysunki, skupiają uwagę małych czytelników
i pomagają opanować złość. Książka jest skierowana również do rodziców – znajdą
w niej praktyczne porady psychologa, które podpowiedzą, jak reagować na złość
dziecka i jak pomóc mu nad nią zapanować.

a to mój
piesek
Keks.

Cześć,
mam na
,
imię Julek

ILUSTRACJE,
KTÓRE POMAGAJĄ SKUPIĆ
UWAGĘ DZIECKA

się
Uw ielb iam
z nim baw ić:
się
prz eb ier ać
y,
za din oz aur

Hi!
Hi!

!

Ciapu-ciap

m alowa ć
st op am i
i bu dowa
ć po d
łó żk iem
fo rt ec ę,
w kt órej
zb ier ają
się ws zy
st kie
m oj e za
ba wk i.

Najchętniej nigdy nie przestawałbym się
z nim bawić! Dlatego nie cierpię, kiedy tata
przychodzi do pokoju i mówi: „Czas do łóżka!”.
To nie fair!

Hop!

rzucać
mu piłkę,

dy w an
m si ę na ca ć
zu
Rz uc iłe
em w yr
i za cz ął do gó ry .
za ba w ki

Bum!

EMOCJE BLISKIE
KAŻDEMU
MALUSZKOWI

Aaa!

W al iłe
i n o g am m rę ka m i
iw
i w yp ła po d ło g ę
ka
m o rz łem
e łe z .

„To nie fair!”
– myślałem.
Byłem
naprawdę zły!

Wulkan eksplodował.
Nie miałem nawet czasu
zastanowić się nad tym.
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Jak nie bać się ciemności?
isbn: 978-83-8144-481-1

cena 24,90 zł
Julek, główny bohater książeczki, podsuwa pięć zabawnych i kreatywnych sposobów
poradzenia sobie ze strachem przed ciemnością. Bez trudu może je wypróbować
każdy maluch. Ilustracje, naśladujące dziecięce rysunki, skupiają uwagę małych
czytelników, pomagają oswoić strach i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Książka jest
skierowana również do rodziców – znajdą w niej praktyczne porady psychologa, które
podpowiedzą, jak pomóc dziecku odczuwającemu strach przed ciemnością.

ILUSTRACJE
POBUDZAJĄCE
WYOBRAŹNIĘ
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Podpowiadamy, JAK
PRZEZWYCIĘŻYĆ STRACH

Jak pokochać bobasa?
isbn: 978-83-8144-483-5

cena 24,90 zł
Julek, który właśnie został starszym bratem, podsuwa pięć zabawnych
i kreatywnych sposobów poradzenia sobie w sytuacji, kiedy pojawia się młodsze
rodzeństwo. Bohater książeczki przeżywa trudne chwile, ale pewne zdarzenie
powoduje, że w jego sercu znajduje się miejsce dla bobaska. Ilustracje, naśladujące
dziecięce rysunki, skupiają uwagę małych czytelników i pomagają odnaleźć się w nowej
sytuacji. Książka jest skierowana również do rodziców – znajdą w niej praktyczne porady
psychologa, które podpowiedzą, jak pomóc dziecku powitać nowego członka rodziny
i jednocześnie zapewnić je o miłości mamy i taty.

Zzz…

NAZYWAMY
DZIECIĘCE
NIEPOKOJE

m…

Hmm

Zzz…
Kiedyś myślałem tak samo
o mamie i tacie: oni też
zawsze będą mnie kochać,
bo jestem ich największym
skarbem! Ale pewnego dnia
pojawił się dziwny, zapłakany
różowy bobas i wdarł się
do serc mamy i taty.

I co teraz?
No i czy będzie
czas na moje
ulubione
przytulasy
w łóżku?

Juhu

!

POSZUKujemy
NAJLEPSZych
ROZWIĄZAń

Czy tata będzie
jeszcze nosić
mnie na barana?

li!

Tuli-tu

Czy mama
mnie utuli,
kied y prze bud zę
się w noc y?

Grrr… Zaciskam pięści!
Auuu… Boli mnie brzuszek!

Mam ochotę krzyczeć:
Serduszka mamy
i taty należą
do mnie!!!
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seria:

format: 210x210 mm, 28 kartonowych stron, oprawa twarda
ilustracje: Kasandra, tekst: Ana Serna, Henar Íñigo, cena 34,90 zł
Kraina emocji to seria książek, które pomogą młodym czytelnikom odzyskać spokój
i dobry nastrój. Jej bohaterami są sympatyczne zwierzęta z przedszkola „Nad Jeziorkiem”,
które opowiedzą, jak pożegnały smutek, złość, lęk i zazdrość. Książki zachwycają
bajkowymi, pełnymi szczegółów ilustracjami, które znajdują się na każdej stronie.
Autorami serii są pedagog i psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi.

Pomaga odzyskać dobry nastrój

3+

Pożegnaj smutekI

isbn: 978-83-8144-685-3

Żanetka to wesoła żabka, ale dzisiaj wszystko idzie nie tak... Jej najlepsza przyjaciółka
przeprowadza się i nie będą mogły już się widywać. Żanetka jest bardzo zmartwiona
i zupełnie nic jej nie cieszy. Wkrótce jednak odkryje, że choć nie wszystko się układa
tak, jak by tego chciała, potrafi odnaleźć radość.
Książka Pożegnaj smutek! z serii Kraina emocji pokazuje, że chociaż dzień wstaje
smutny, można go zmienić w święto radości. Są na to sprawdzone sposoby.

Niedługo wakacje. Mała żabka ŻANETKA
z przedszkola „Nad

Jeziorkiem” nie może się ich doczekać.

– Wakacje! – woła, tryskając radością,
gdy kończą się ostatnie zajęcia.

– Nareszcie m

ogę s
ię baw z moimi
przyjac
ić
iółmi
przez
ń.
cały dzie

Zachwyca
pełnymi Emocji
ILUSTRACJAMI

,

a
netk
Kiedy Ża
,
podskakuj
e, śmieje się

–A

wy, co robicie, kiedy wam smutno?
– pyta Żanetka przyjaciół.

– Ja próbuję robić to, co lubię – odpowiada kaczorek.

– Czyli pływać! Pływanie wokół jeziorka i moczenie nóżek
w wodzie to moja ulubiona rozrywka.
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Mądre, wzruszające
isbn: 978-83-8144-686-0
opowieści
Pożegnaj złość!

Stefan, sowa zamieszkująca las w pobliżu przedszkola, właśnie zamierzał się zdrzemnąć, gdy
nagle... bęc! Dostał piłką w głowę. I wpadł w furię! Nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że nie
potrafi opanować złości. Na szczęście inne zwierzęta pomogą mu wyciszyć gniew.
Książka Pożegnaj złość! pokazuje, że nie ma nic złego w złoszczeniu się, ale nie można dać się
ponieść wściekłości, krzywdząc przy tym innych.

– Najważniejsze to zastanowić się nad tym,
co cię zdenerwowało. Bez względu na wszystko przekonasz się,
że dasz radę rozmawiać o tym, nie sprawiając sobie ani innym
przykrości – dodaje żabka.
– Masz rację – mówi Stefan. – Nie da się całkiem uniknąć złości,
ale można

wyciszyć gniew i przyjąć wszystko z lepszym nastawieniem.
– Teraz już znam kilka sposobów, by to zrobić.

Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że mi pomogliście.
Stefan czuje się już spokojniejszy, zamyka oczy i po chwili zasypia.

Pożegnał złość.

Pożegnaj lęk!

isbn: 978-83-8144-684-6
Wandzia i jej przyjaciele poszli na grzyby i zgubili się w lesie.
Biedna wiewióreczka umiera ze strachu, ale boi się do tego
przyznać, żeby się z niej nie śmiali. Kiedy jednak okazuje się,
że wszyscy trochę się boją, Wandzia przełamuje się i opowiada
o swoich emocjach. Dzięki rozmowie lęk wydaje się mniejszy
i łatwiej go przezwyciężyć.

Pożegnaj zazdrośćI

isbn: 978-83-8144-683-9
Jeż Jurek ma braciszka, ale wcale nie jest z tego powodu
szczęśliwy. Dzidziuś pochłania uwagę rodziców.
A co z Jurkiem? Może liczyć na przyjaciół, którzy pomogą mu
uporać się z zazdrością. Niełatwo jest zaakceptować zmiany
w życiu, ale można spróbować znaleźć ich pozytywne strony,
a wtedy wszystko się zmieni na lepsze.
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seria: moje pierwsze angielskie słowa
160x160 mm, 20 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 15,00 zł
ilustracje: Anna Láng

1+

Maluchy mogą samodzielnie przeglądać obrazki lub z pomocą starszych poznawać angielskie słowa. Książeczki te wyróżniają
uproszczone zapisy fonetyczne angielskich słów, z których można skorzystać w razie potrzeby. Znajdziemy wśród nich nie tylko
podstawowe nazwy zwierząt, ale również te rzadziej używane.
Niewielki rozmiar i zaokrąglone rogi sprawiają, że książki z tej serii są przyjazne dzieciom. Sztywne kartki zapewniają
trwałość i zachęcają do częstego sięgania po każdy z czterech tomików.
Urzekające, pełne humoru i eksponujące charakterystyczne cechy zwierząt ilustracje zachęcają do oglądania kolejnych stron
i utrwalania nowych słów.

zaokrąglone rogi
isbn: 978-83-8144-263-3
Mały czytelnik pozna angielskie nazwy zwierząt i dowie się,
co każde z nich lubi jeść.

Tłumaczenie z j. angielskiego: Magdalena Młodnicka
Redakcja techniczna: Artur Czerwiec

Copyright © for the Polish edition by
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020
All rights reserved
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Kto jest głodny?

Uproszczone zapisy
fonetyczne

ANT BEAR

cena ????? zł (w tym 5% VAT)

Uwaga!
Do użycia pod opieką dorosłych

WS White Star Kids® is a registered trademark
property of White Star s.r.l.
Copyright © 2019 White Star s.r.l.
www.whitestar.it

Wydawnictwo Jedność
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
Dział sprzedaży tel. 41 349 50 50
Redakcja tel. 41 349 50 00
www.jednosc.com.pl
e-mail: jednosc@jednosc.com.pl

bezpieczne dla małych rączek

[czytaj: ent ber]

mrówkojad
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Słownik ANGielsko-POLski
na każdej rozkładówce opatrzony ciekawą ilustracją
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ISBN 978-83-8144-260-2

Kto się schował?

isbn: 978-83-8144-260-2

Mały czytelnik pozna angielskie nazwy zwierząt i dowie się, gdzie lubią się ukrywać,
gdy chcą uciec przed niebezpieczeństwem lub odpocząć.
Kto się chowa w swoich kolcach?

HeDGeHoG
jeż

LIZARD • CROCODILE

[czytaj: lizard]
[czytaj: krokodajl]

jaszczurka
krokodyl

[czytaj: heczhog]

Kto jest większy?

isbn: 978-83-8144-262-6

Mały czytelnik pozna angielskie nazwy zwierząt i dowie się, które zwierzęta są duże,
a które całkiem małe.

Kto tak robi?

isbn: 978-83-8144-261-9

Mały czytelnik pozna angielskie nazwy zwierząt i dowie się, jakie charakterystyczne
dźwięki wydają przedstawione zwierzęta.

WOODPECKER
[czytaj: łutpeker]

dzięcioł

stuk-puk
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Zwierzaczki z podziemnej paczki

230x290 mm, 14 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 26,00 zł
tekst i ilustracje: Nastja Holtfreter

2+

isbn: 978-83-8144-616-7

Zwierzaczki z podziemnej paczki to ekscytująca podróż pod ziemię dla najmłodszych
czytelników. Zobaczą, ile tam się dzieje! Swoje mieszkania mają tu borsuki, króliki,
krety, lisy, bobry, świstaki i chomiki. Żyje tu także mnóstwo robaczków! Dzieci
dowiedzą się, jak borsuk buduje swój dom, co je królik i dlaczego bóbr potrzebuje
tak dużo drewna.
Duże ilustracje, pełne humoru i nasyconych barw oraz dostosowane
do najmłodszych teksty sprawią, że mali czytelnicy będą z radością poznawać życie
zwierząt.

Borsuk
Borsuk mieszka w dużym mieszkaniu pod ziemią, które nazywamy borsuczą
norą. Sięga ona głęboko do środka ziemi, a jej korytarze schodzą stromo
w dół. Składa się z wielu pojedynczych komór, które połączone są ze sobą
korytarzami. Komory, które nazywamy gniazdowymi, są jak przytulne,
mięciutkie, wyłożone mchem pokoje. Żeby było tam ciepło również zimą,
borsuki zbierają wilgotne liście i układają je w jednej z tych komór. Kiedy
liście zamieniają się w ziemię, wytwarza się ciepło, które rozprzestrzenia

się po wszystkich korytarzach - podobnie zachowuje się ciepłe
powietrze w naszych mieszkaniach. Borsuki lubią czystość i mają
nawet toalety. Są to specjalnie wykopane dziury, które znajdują się
poza terenem nory.

Co pod ziemią dzieje się?
Teraz każdy juŻ to wie!

Nora borsuków często
jest tak duża, że mogą
w niej wygodnie
zamieszkać również
inne zwierzęta.

Ekscytująca podróż
pod ziemię
Zwierzaczki z podziemnej paczki srodki.indd 2-3

2021-09-28 10:16:12

Bóbr
Bóbr mieszka ze swoją rodziną w norze. Jest to
zasłonięta gałęziami jama na brzegu jeziora lub
rzeki, do której wejście znajduje się pod wodą.
Bobry dbają o odpowiedni poziom wody
w zbiorniku, budując z gałęzi, błota i żwiru tamy.
Jednak bobry nie zawsze wykopują swoje nory
przy brzegu. Z tego samego materiału co tamy,
często budują kopce zwane żeremiami. Warto
zauważyć, że zęby bobrów mają wyjątkową
budowę - z przodu są bardzo twarde, a z tyłu
miększe. Dzięki temu łatwo się ścierają,
a ich krawędź jest ciągle bardzo ostra,
co umożliwia bobrom przegryzanie
nawet grubych drzew.
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Zwierzaczki z podziemnej paczki srodki.indd 12-13

Wydra
Bardzo podobnie do bobrów, nawet jeśli nieco skromniej,
żyje rodzina wydr. Również ich nory znajdują się przy brzegu
zbiorników wodnych i mają wejście położone pod powierzchnią
wody. Aby wydry w swojej norze miały zawsze wystarczająco
dużo powietrza, jeden korytarz prowadzi bezpośrednio
z komory gniazdowej na powierzchnię ziemi.
Tak jak bobry i wydry, również zimorodki mieszkają
nad wodą. Tam budują w stromych brzegach jamy,
które nazywamy jamami gniazdowymi. Wysiadują
w nich swoje jaja.

2021-09-28 10:16:23

2+

Ptaki, futrzaki i inne zwierzaki
Moja kolorowa księga zwierząt

235x315 mm, 14 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 26,00 zł
ilustracje: Nastja Holtfreter
isbn: 978-83-8144-420-0
Ptaki, futrzaki i inne zwierzaki to wyjątkowa książka, która świetnie nadaje się już
dla najmłodszych dzieci. Tutaj ogromne żyrafy spotykają maleńkie chrząszcze, zwinne
zające – sprytne lisy, a głośne małpy – spokojne wieloryby. To wspaniała propozycja
dla małych, ciekawskich badaczy, zainteresowanych bogatym
i zróżnicowanym światem zwierząt. Duże czy małe? Głośne czy ciche?
Latające czy pływające? Kolorowe czy czarno-białe? Dla każdego coś ciekawego!

Pełnia kolorów
i duże ilustracje
Duży Format

Co fruwa, a co pływa?
orzeł
sowa

pelikan

flaming

ważka
papużka falista

bażant

papuga

tukan

mewa

złota rybka
żółw wodny
meduza

ośmiornica

pstrąg

rekin
rozgwiazda
bóbr

węgorz
homar
dziobak

konik
morski

Porozmawiajmy o zwierzętach!

hipopotam
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Mój pierwszy słownik

235x315 mm, 14 kartonowych stron, oprawa kartonowa, 26,00 zł
ilustracje: Amy Cartwright

2+

isbn: 978-83-8144-388-3

Mój pierwszy słownik to książka, dzięki której maluch
pozna wiele nowych słów. Są one pogrupowane w tematy
odpowiadające światu małych dzieci, takie jak: W domu
i w ogrodzie, Przy stole, Zabawa, Pojazdy, Moje ubrania
czy Zwierzęta. Każdemu słowu towarzyszy przyjazna ilustracja.
Książka jest nie tylko idealnym sposobem budowania słownictwa,
ale także doskonałą inspiracją do rozmowy. Mój pierwszy
słownik to mnóstwo nauki i zabawy dla każdego malucha!

1+

Różnorodne słownictwo

Przy stole

Dziecko poznaje świat dzięki rozumieniu
słów, a umiejętność mówienia pozwala
mu wyrazić swoje spostrzeżenia i uczucia.
Zachęcaj pociechę do opisywania tego,
co widzi, zadawaj pytania, skłaniaj
do budowania wypowiedzi i rozmowy.

Zabawa
balon

inspiracja
do rozmów

koń na biegunach

ciastko
sałata

jabłko
skakanka
rowerek biegowy
pomidor

talerz

klocki

krzesełko do karmienia
lokomotywa

latawiec

nóż

łyżka

puzzle

domek dla lalek

banan

widelec

bączek
sok

zjeżdżalnia

marchewka
śliniak
huśtawka

butelka do karmienia

piłka
kubek niekapek

Duży Format
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przyjazne ilustracje

Wszystko będzie dobrze!
180x180 mm, 14 kartonowych stron z okienkami
oprawa kartonowa, 24,90 zł
tekst i ilustracje: Ina Hattenhauer, przekład: Magdalena Młodnicka

2+

isbn: 978-83-8144-407-1
Robi się chłodno i pan Jeż musi jak najszybciej znaleźć mieszkanie na zimę. Ale wszędzie,
gdzie zagląda, zamieszkało już jakieś inne zwierzątko. Co za pech! Wiele się wydarzy, zanim
mały czytelnik dowie się, czy pan Jeż w końcu znalazł schronienie.

WSPIERA ROZWóJ
EMOCJONALNY

To właśnie szczęście!
180x180 mm, 22 kartonowe strony z wycinanymi elementami
oprawa kartonowa, 24,90 zł
tekst i ilustracje: Ina Hattenhauer, przekład: Magdalena Młodnicka

2+

isbn: 978-83-8144-406-4
Jest ciepły, słoneczny dzień, a pan Jeż wraca po pracy do domu. Po drodze rozmawia
z napotkanymi zwierzętami, które dzielą się z nim swoim szczęściem. Odkrywa, jak różne rzeczy
mogą uszczęśliwiać innych. Czy pan Jeż odnajdzie swoje szczęście?

Kształtuje świat
wartości
CIEKAWE kształty stron
uatrakcyjniają ilustracje i rozwijają wyobraźnię

41

Kto tu mieszka?

2+

180x180 mm, 10 rozsuwanych, kartonowych stron, 34,90 zł
ilustracje: Agnieszka Matz, tekst: Agnieszka Bernacka
isbn: 978-83-8144-507-8
Kto mieszka w szuwarach nad wodą? Kto ma gniazdo w pniu drzewa? Kto schował się
w muszli? Rozsuwane kartki tej pełnej niespodzianek książeczki zachęcają maluchy
do odkrywania, jakie zwierzęta mieszkają w dziupli, mrowisku czy gawrze.
Mali czytelnicy pokochają tę zaskakującą zabawę, a przy tym nauczą się rozpoznawać
i nazywać różne zwierzęta oraz ich schronienia. Ta książeczka ćwiczy także
spostrzegawczość i daje dzieciom możliwość samodzielnego odpowiadania na zadane
pytanie. To świetne ćwiczenie dla maluszków!

Rozsuwane strony

budzą ciekawość i rozwijają wyobraźnię

Poznaj niezwykłe domy zwierząt!
42

RUCHOMA TARCZA

kręcąc tarczą, wybierasz figurę geometryczną
i jej odpowiednik na ilustracji

Kształty

180x180 mm, 10 kartonowych stron, 25,00 zł
ilustracje: Ola Makowska, tekst: Agnieszka Bernacka
isbn: 978-83-8144-396-8
Ta przyjazna dzieciom kartonowa książeczka pobudza do aktywności zmysły
wzroku i dotyku, uczy rozpoznawania i nazywania kształtów,
ćwiczy spostrzegawczość. Świetnie wpływa na rozwój motoryki małej
i wszechstronnie wspomaga rozwój sensoryczny dziecka.
W środku książki znajduje się kilka materiałów różniących się wyglądem
i fakturą. Proste polecenia zachęcają do zabawy w ich dotykanie i nazywanie.
Na okładce została umieszczona obracająca się tarcza, którą dziecko może
poruszać, by odnaleźć koło, kwadrat, trójkąt, gwiazdę lub serce i rzeczy
w poszczególnych kształtach. To świetne ćwiczenia dla maluszków!

SENSORYCZNE ELEMENTY
stymulujące rozwój
folie metaliczne, strukturalne tkaniny,
mocno wyczuwalne obrysy figur

ZAOKRąGLONE ROGI
bezpieczne dla małych rączek

2+
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ZESTAW

AMI

EDK
R
K
2
1
Z

Malowajka

190x180 mm, 12 kartonowych stron, 12,90 zł
opracowanie: Milena Machocka

2+

ean: 5907622694257
Oto niepowtarzalna książka, którą każde dziecko... tworzy samo,
według własnego pomysłu! Wystarczy użyć ołówka, kredek,
flamastrów lub farb, by ożyło 12 pustych stron papieru. Można
zapełnić je marzeniami, twórczymi pomysłami,
wymyśloną historią albo swoimi emocjami, a potem
wracać do nich, odkrywać na nowo, może coś dopisać
lub dorysować. Tak powstanie prawdziwie wyjątkowa
opowieść. Kartonowe strony zapewnią jej należytą oprawę
i trwałość, by jedyna w swoim rodzaju książka
stała się wzruszającą pamiątką
dla dziecka, rodziców i bliskich.

12 PUSTYCH STRON

do wypełnienia dziecięcymi marzeniami

NARYSUJCIE
CHWILĘ,
KTÓRA TRWA,
i zachowajcie wspomnienia
nie tylko w pamięci
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słodkie zwierzaczki w kilka chwil

3+

Lepimy na okrągło.
Najłatwiejsze zwierzęta z plasteliny

200x200 mm, 16 kartonowych stron, 34,90 zł
komplet zawiera książkę i 6 kolorów plasteliny,
umieszczony na kartonowej podkładce, zafoliowany
isbn: 978-83-8144-662-4
Książeczka zawiera podstawowe techniki i instrukcje krok po kroku, które
pozwolą łatwo i szybko ulepić zwierzątka z plasteliny. Każda instrukcja
opiera się tylko na dwóch kształtach, kulce i kropli, dlatego nawet małe
dzieci bez problemu ulepią urocze plastelinowe figurki. Podczas pracy
mali artyści rozwiną wyobraźnię, koordynację i sprawność manualną.

łatwe do ulepienia kształty

ZESKANUJ KOD
i dowiedz się, jak ulepić
plastelinową żabkę

Robimy wgłębienie
w spłaszczonej kulce

Robimy wgłębienie
w spłaszczonej kulce

Aby zrobić wgłębienie w płaskiej kulce,
połóż ją na stole i wciśnij niezaostrzony
koniec ołówka lub kredki w jej środek.
Jeżeli wciśniesz ołówek w plastelinę zbyt
mocno, powstanie dziura. Aby tego
uniknąć, należy wcisnąć ołówek delikatnie.
Gotowe!
Spłaszczona kulka z wgłębieniem
będzie ustami rybki.

Aby zrobić wgłębienie w płaskiej kulce,
połóż ją na stole i wciśnij niezaostrzony
koniec ołówka lub kredki w jej środek.
Jeżeli wciśniesz ołówek w plastelinę zbyt
mocno, powstanie dziura. Aby tego
uniknąć, należy wcisnąć ołówek delikatnie.
Gotowe!
Spłaszczona kulka z wgłębieniem
będzie ustami rybki.

Robimy kroplę

Robimy kroplę

Aby wykonać kroplę, połóż
uformowaną kulkę na
stole. Następnie naciśnij
brzeg kulki i wałkuj palcem,
aby powstał ostrzejszy
koniec kropli. Gotowe!
Kropla sprawdzi się jako
dziób kurczaczka lub łapka
pandy.

Aby wykonać kroplę, połóż
uformowaną kulkę na
stole. Następnie naciśnij
brzeg kulki i wałkuj palcem,
aby powstał ostrzejszy
koniec kropli. Gotowe!
Kropla sprawdzi się jako
dziób kurczaczka lub łapka
pandy.

Spłaszczamy kroplę

Spłaszczamy kroplę

Aby spłaszczyć kroplę,
wystarczy, że położysz
ją na stole i przyciśniesz
palcem. Gotowe!
Płaska kropla będzie
szpiczastym uchem liska
lub skrzydłem pingwinka.

Aby spłaszczyć kroplę,
wystarczy, że położysz
ją na stole i przyciśniesz
palcem. Gotowe!
Płaska kropla będzie
szpiczastym uchem liska
lub skrzydłem pingwinka.
4

4

Lepimy lisa
Przygotuj: czerwoną, białą i czarną plastelinę.

3. Uformuj dwie małe białe kulki i przyklej je
w miejscu oczu. Delikatnie spłaszcz je palcem.
Następnie uformuj dwie małe czerwone krople
i spłaszcz je. Przyklej je nad oczami, ostrymi
końcami do góry. To uszy liska.

1. Weź czerwoną plastelinę i uformuj
z niej kulkę. To tułów liska. Następnie
zrób mniejszą kulkę z białej plasteliny
i spłaszcz ją. Przyklej ją na czerwoną
kulkę. To biała plama na brzuchu liska.

2. Z czerwonej plasteliny uformuj
cztery krople – dwie większe na tylne
łapki i dwie mniejsze na przednie łapki.
Większe krople przyklej po bokach
czerwonej kuli, tak aby ich ostre końce
schowały się pod nią. Mniejsze krople
przyklej z przodu. Teraz lisek ma
wszystkie cztery łapki.

8

instrukcje krok po kroku

4. Uformuj dwie kulki – białą i czerwoną,
a następnie połącz je ze sobą, wałkując
palcami na stole. Wyostrz oba końce
dwukolorowego wałeczka, aby powstał
spiczasty ogon. Przyklej ogon do tułowia
liska, tak aby wystawał z jednej strony.
Następnie uformuj trzy małe czarne
kulki. Jedną przyklej w miejscu nosa,
a pozostałe dwie pośrodku oczu.
Lisek jest gotowy!
9
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Kocham koty
Podnieś klapkę

5+

216 x 276 mm, oprawa twarda, 16 kartonowych stron z okienkami, 56,00 zł
tekst: Hannah Porter, ilustracje: Marina Solodkaya
isbn: 978-83-8144-608-2
Kocham koty to angażująca, pełna niespodzianek książka, która odpowie na ponad
60 dociekliwych pytań i wprawi w zachwyt miłośników kotów. Dowiedzą się oni,
jak czytać z ruchu kociego ogona, dlaczego koty mruczą i który kot jest najbardziej
puszysty.

Dzieci będą oglądać, czytać i podnosić klapki!
Poznają kilkadziesiąt kotów, od dachowców
przez koty syjamskie po dziko żyjące koty.
Dowiedzą się mnóstwo o kocich zwyczajach,
rasach kotów i zasadach opieki nad nimi.

wiedza i zabawa
na każdej stronie
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Książki z mnóstwem klapek
na każdej rozkładówce

Kocham psy
Podnieś klapkę

więcej radości
z odkrywania

216 x 276 mm, oprawa twarda, 16 kartonowych stron z okienkami, 56,00 zł
tekst: Hannah Porter, ilustracje: Marina Solodkaya
isbn: 978-83-8144-607-5
Pełna niespodzianek książka, która odpowie na ponad 60 dociekliwych pytań i wprawi
w zachwyt miłośników psów. Dowiedzą się oni, jak poznać, że pies jest szczęśliwy, który pies
jest najmniejszy i w jaki sposób psy pomagają ludziom. Poznają kilkadziesiąt psów,
od mieszańców przez psy gończe po radosne szczeniaki. Nauczą się czytać z ruchu psiego
ogona. Dowiedzą się wszystkiego o rasach, zachowaniu psów i opiece nad nimi.

Kocham dzikie zwierzęta
Podnieś klapkę

216 x 276 mm, oprawa twarda, 16 kartonowych stron z okienkami, 56,00 zł
tekst: Hannah Porter, ilustracje: Marina Solodkaya
isbn: 978-83-8144-609-9
Pełna niespodzianek książka, która odpowie na ponad 60 dociekliwych pytań i wprawi
w zachwyt miłośników zwierząt. Dowiedzą się oni, czy ośmiornice są mądre, które zwierzę
jest najwspanialszym tatusiem i jak relaksują się niedźwiedzie. Dzieci będą oglądać, podnosić
klapki i śmiać się z ilustracji oraz ciekawostek! Poznają zwierzę, które nigdy nie umiera, będą
podziwiać roztańczone głuptaki niebieskonogie i dowiedzą się, które zwierzęta są zagrożone
i jak można im pomóc.

oglądaj, czytaj
i podnoś klapki!

moc ciekawostek
dla miłośników zwierząt
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Ciało człowieka
Podnieś klapkę

Podnieś klapkę

217x300 mm, 20 kartonowych stron z okienkami, 48,00 zł
tekst: Enrica Soroldoni, Emanuela Pagliari, Diego Mattarelli
ilustracje: Rossella Trionfetti
isbn: 978-83-8144-486-6

śk
dnie lapkę
Po

ILUSTRACJE

Ro ss ell a
Tr ion fe tt i

OSTRZEŻENIE!
Zawiera elementy
niosące ryzyko
zadławienia.

55
klapek

0 zł (w tym 5% VAT)

TEKST
ENRICA SOROLDONI
EMANUELA PAGLIARI
DIEGO MATTARELLI

Nowocześnie zilustrowana książka edukacyjna.
Klapki zachęcają do odkrywania ciekawych
informacji i tajemnic ludzkiego organizmu.
Publikacja w bardzo konkretny, obrazowy
sposób pokazuje, że ciało człowieka jest cudowną
maszyną, która działa dzięki współpracy wielu
różnych organów.
Młodzi czytelnicy znajdą tutaj odpowiedzi na wiele
pytań, m.in.: Dlaczego nasza krew jest czerwona?
Skąd wiemy, że chce nam się siku? Jak pracuje
mózg? Dlaczego mamy dwoje uszu?
Podnosząc klapki, odkryją najważniejsze fakty
o ludzkim ciele i jego największe sekrety.

POZNAJ NAJWAŻNIEJSZE
FAKTY O LUDZKIM CIELE!
Książka z mnóstwem klapek
na każdej rozkładówce
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5+

Ziemia

Podnieś klapkę

5+ 5+

217x300 mm, 20 kartonowych stron z okienkami, 48,00 zł
teksty: Emanuela Pagliari, Diego Mattarelli, Enrica Soroldoni
ilustracje: Lorenzo Sabbatini
isbn: 978-83-8144-487-3

Książka z okienkami
na każdej rozkładówce
Nowocześnie zilustrowana książka edukacyjna.
Klapki zachęcają do odkrywania ciekawych
informacji o Ziemi i jej mieszkańcach. Publikacja
w obrazowy sposób pokazuje różne środowiska
życia, np. las tropikalny, pustynię czy bieguny.
Młodzi czytelnicy znajdą tutaj odpowiedzi na wiele
pytań, m.in. Dlaczego Ziemia została nazwana
„błękitną planetą”? Jak pingwiny chronią przed
zamarznięciem zniesione jaja? Czym są pustynne
róże? Po co słoniowi wielkie uszy? Podnosząc
klapki, odkryją zaskakujące fakty o zwierzętach
i miejscach, w których żyją, a także o wewnętrznej
budowie naszej planety. Odkryj tajemnice Ziemi!

NIEZWYKŁE zjawiska!
fascynujące zwierzęta!
Najciekawsze miejsca na ziemi!
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Kosmos

Podnieś klapkę

Odkryj tajemnice
kosmosu

217x300 mm, 20 kartonowych stron z okienkami, 48,00 zł
tekst: Giussepe Brilliante
ilustracje: Federica Fabbian
isbn: 978-83-8144-488-0

5+

Pełna niespodzianek, świetnie zilustrowana
książka o kosmosie, która odkryje przed młodym
czytelnikiem mnóstwo cennych informacji. Czy na
Marsie istnieje życie? Jak wygląda dzień astronauty
wewnątrz stacji kosmicznej? Co by się stało,
gdybyśmy znaleźli się zbyt blisko czarnej dziury?
Czytelnicy, podnosząc klapki, znajdą odpowiedzi
na te i wiele innych pytań, a także ciekawostki
o Układzie Słonecznym oraz niesamowitych
tajemnicach kosmosu.

ponad
60 klapek

50

Boże Narodzenie z Manią i Tyniem
isbn: 978-83-8144-586-3

2+

205x270 mm, 14 kartonowych stron z ruchomymi elementami, 34,90 zł
ilustracje: Agnieszka Matz, tekst: Magdalena Młodnicka
Boże Narodzenie – co to właściwie są za święta? – zastanawiają się Mania i Tynio…
Ta pełna humoru i rodzinnego ciepła opowieść wprowadza w świąteczny klimat,
mówi o bożonarodzeniowych zwyczajach, a także odpowiada na pytanie, czym
są święta Bożego Narodzenia.

RUCHOME ELEMENTY

okienka

Umieszczone na każdej stronie okienka oraz
ruchome elementy budzą ciekawość dzieci,
rozwijają wyobraźnię i dostarczają mnóstwo
zabawy. Młodzi czytelnicy zajrzą do pudełek
z ozdobami choinkowymi, zobaczą, jakie
produkty do przygotowania świątecznych
potraw znajdują się w spiżarni, powitają
niespodziewanego gościa i sprawdzą, jakie
prezenty czekają
pod choinką.

wysuwanki

kręciołki

Wysuwanka
zobacz choinkę
w całej okazałości

KRĘCIOŁEK

baw się, kręcąc kółkiem
i dopasuj prezenty
do poszczególnych osób

Świąteczna opowieść z mnóstwem zabawy
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nowy wymiar czytania!
Seria książek interaktywnych
z piórem, które uruchamia
zakodowane na stronach teksty
i dźwięki. To innowacyjny system
nauki i zabawy w jednym.
Dzięki niemu spotkanie z książką
staje się prawdziwą przygodą.

interaktywne pióro
książki interaktywne
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U C H AJ

UC

Z SIĘ

BA

W SIĘ

DK

O

SŁ

R Y W AJ

interaktywne pióro
ean: 9788381444224
95x158x43 mm, 199,90

zł

Pióro KAKADU to wielofunkcyjne urządzenie,
które odczytuje teksty i dźwięki zakodowane
na stronach książki. To innowacyjny system nauki
i zabawy w jednym. Dzięki niemu spotkanie
z książką staje się prawdziwą przygodą.

Wydłuż gwarancję do 3 lat
i otrzymaj dodatkowe promocje
na książki KAKADU
– szczegóły na stronie
www.piorokakadu.pl

Pióro nie jest dołączone do książek.
Dzięki bezpłatnym aktualizacjom
oprogramowania współpracuje ze wszystkimi
publikacjami KAKADU.
Pliki z nowymi książkami możesz bezpłatnie pobrać
ze strony: www.piorokakadu.pl

W zestawie:
• interaktywne pióro z kartą microSD 8 GB
i wbudowaną baterią
• kabel USB
• ładowarka
• instrukcja użytkowania.
Wymagania systemowe:
• komputer PC
• Windows 7, 8, 10
• port USB typ A
• połączenie internetowe (w czasie pobierania
plików i aktualizacji urządzenia).

SŁ
www.jupijo.pl

www.piorokakadu.pl

U C H AJ

S
UC Z IĘ

BAW SIĘ

Etui na pióro
O

wielkość pióra w skali 1:1

Teksty, odgłosy otoczenia, piosenki i zagadki
w nowatorski sposób rozwijają zmysły, pobudzają
wyobraźnię, zapoznają dzieci ze światem i obcymi
językami. To proste w obsłudze urządzenie zadziwia
szerokim zakresem funkcji.

Y
DKR WAJ

wygodne i trwałe opakowanie
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seria:

180x180 mm, oprawa twarda z gąbką, 32 kartonowe strony, 32,90
tekst: praca zbiorowa, ilustracje: Agnieszka Matz

zł

2+

Seria WIDZĘ · SŁYSZĘ · POZNAJĘ to książki interaktywne z piórem Kakadu, które uruchamia zakodowane
na stronach teksty i dźwięki. Publikacje są częścią innowacyjnego systemu nauki i zabawy w jednym.

Zwierzęta świata książka interaktywna

Zwierzęta świata

Zwierzęta świata

Uwaga!
Do użycia pod opieką dorosłych

Tu aktywuj pióro

isbn: 978-83-8144-316-6

Dziecko pozna 16 nazw zwierząt świata w języku polskim
i w języku angielskim. Utrwali ich prawidłową wymowę oraz pisownię.
Usłyszy także odgłosy, które wydaje każde z przedstawionych zwierząt.

sowa

!

książka interaktywna

Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.

owl

Prawidłowa
wymowa

Zwierzęta domowe

książka interaktywna

isbn: 978-83-8144-315-9

Zwierzęta domowe

Dziecko pozna 16 nazw zwierząt domowych w języku polskim i w języku
angielskim. Utrwali ich prawidłową wymowę oraz pisownię. Usłyszy także
odgłosy, które wydaje każde z przedstawionych zwierząt.

Uwaga!
Do użycia pod opieką dorosłych

Tu aktywuj pióro

!

książka interaktywna

świnia

Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.

NAZWY I ODGŁOSY
ZWIERZĄT
54

pig

3+

Angielski słowniczek obrazkowy
książka interaktywna
205x270 mm, 16 kartonowych stron, 34,90

tekst: Marta Bielecka, ilustracje: Agnieszka Matz

zł

isbn: 978-83-8144-426-2

KArtonowe strony

Baw się i ucz z

bezpieczne dla małych rączek

Seria książek interaktywnyc
które uruchamia zakodowan
teksty i dźwięki, to innowacyjn
i zabawy w jednym. Dzięki nie
zstrawberry
książką staje się prawdziw

tym 5% VAT)

książka interaktywna

Tu aktywuj pióro

truskawka

toadstool

!

muchomor

fire-extinguisher

Angielski słowniczek obrazkowy to książka
interaktywna z piórem Kakadu, które
uruchamia zakodowane na stronach teksty
i dźwięki. Publikacja jest częścią innowacyjnego
systemu nauki i zabawy w jednym.
Dzięki książce dziecko pozna niemal
140 słów w języku angielskim i polskim,
utrwali ich prawidłową wymowę oraz
pisownię. Słowniczek wyróżnia się podziałem
słów według klucza kolorystycznego.
Wielkim atutem książki są zabawne ilustracje
Agnieszki Matz.

gaśnica

crayfish

car

rak

samochód

tomato

poppy

pomidor

mak

raspberry
malina

heart
serce

fire engine
wóz strażacki

letter box

rose

skrzynka na listy

róża

Poznaj 140 angielskich s
? ? ?
!
z
sweet cherry

ladybird
pepper

apple

czereśnia

biedronka

papryka

jabłko

Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.

frog
żaba

spaceman
ufoludek

lime

limonka

140
angielskich
słów

broccoli

leaf
liść

© Copyright by Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021

brokuł

soldier

pear

gruszka

żołnierz
Więcej informacji na stronie:
www.jupijo.pl

tree Ilustracje i projekt okładki: Agnieszka Matz

drzewo Tekst: Marta Bielecka

chives

szczypiorek

Opracowanie redakcyjne: Magdalena Młodnicka
Redakcja techniczna: Artur Czerwiec
Lektorka: Marta Bielecka
turtle
Dźwięki: www.soundsnap.com
żółw

crocodile
krokodyl

caterpillar

grasshopper

gąsienica

avocado
awokado

Na kolejnych stro
znajdują się pogr
kolorów obrazki
im słowa. U
kiedy tylko zbliży
pióro do ilustr

ISBN 978-83-8144-426-2

konik polny

spinach
szpinak

cactus
cucumber
ogórek

kaktus

lettuce
sałata

grass
trawa

?

?

UTRWALANIE PrawidłowEJ wymowY
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Pory roku
książka interaktywna

3+

205x270 mm, 16 kartonowych stron, 39,90 zł
tekst: Oliwia Dulęba, ilustracje: Anna Simeone
isbn: 978-83-8144-386-9

Odgłosy Przyrody

WIOSNA – CZAS NA SPORT

A to ciekawe!

Wiosna to wspaniały czas, aby uprawiać sport. Rower, gra w piłkę, bieganie i zabawy na świeżym powietrzu to świetne pomysły na spędzanie wolnego czasu. Sport to zdrowie! Rodzina Ani
i Antka wybrała się na wycieczkę rowerową. Dzieci z pobliskiego
osiedla urządziły mecz piłki nożnej. Wiele osób biega, by utrzymać dobrą formę. A ty, który sport lubisz najbardziej?

Pory roku to książka interaktywna z piórem
Kakadu, które uruchamia zakodowane
na stronach teksty i dźwięki. Publikacja jest
częścią innowacyjnego systemu nauki
i zabawy w jednym. Mały czytelnik, oglądając
piękne i pełne szczegółów ilustracje Anny
Simeone, poznaje kolejne pory roku. Słucha
ciekawych informacji, obserwuje budzącą się
do życia przyrodę, słyszy głosy ptaków i szum
rzeki, towarzyszy bohaterom na wakacjach,
wyrusza z nimi na spacer do jesiennego lasu,
uczestniczy w przygotowaniach do świąt
i słucha kolędy.
Dzięki odkrywaniu nazw poszczególnych
elementów ilustracji i słuchaniu tekstów
dziecko rozwija mowę i wzbogaca
słownictwo. Co więcej, na każdej stronie
może sprawdzić swoją pamięć
i spostrzegawczość, odpowiadając
na pytania. Książka zawiera również
ciekawostki i instrukcje kreatywnych
zabaw. Wyjątkową atrakcją jest premierowa
piosenka z podkładem muzycznym, którą
dziecko może śpiewać samo lub z pomocą
dorosłego. Na uwagę zasługuje świetna
oprawa lektorska.
Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.
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Sport uprawiany
z użyciem roweru
to kolarstwo.

Pory roku srodki.indd 4-5

2021-01-28 09:32:21

BOŻE NARODZENIE

A to ciekawe!

Zimą obchodzimy święta Bożego Narodzenia. To wyjątkowy i wspaniały czas
spędzany z bliskimi. Jedną z najważniejszych bożonarodzeniowych tradycji
jest przygotowanie uroczystej kolacji wigilijnej. Na stole pojawiają się wówczas świąteczne potrawy, takie jak ryby, kutia, pierogi z kapustą i grzybami czy
barszcz z uszkami. Zgodnie z tradycją szykujemy także dodatkowe nakrycie dla
niespodziewanego gościa.

Kiedyś zamiast choinek
wieszano w domach ozdobę
zwaną podłaźniczką. Był to
najczęściej czubek drzewa
iglastego zdobiony jabłkami,
orzechami i wstążkami.

ZRÓB TO SAM!

Przygotuj samodzielnie zimowy świecznik, który będzie wspaniałą
ozdobą świątecznego stołu.

Niewielki słoik
posmaruj klejem,
używając pędzla.

Pory roku srodki.indd 16-17

Ciekawostki i instrukcje
kreatywnych zadań

podkłady muzyczne

Wsuń dłoń do słoika
i dokładnie obsyp
go grubą solą
lub cukrem.

Kiedy klej wyschnie,
udekoruj słoik ozdobną
tasiemką. W środku
umieść małą świeczkę
lub podgrzewacz.
Świecznik jest gotowy!

2021-01-28 09:32:32

Premierowe wiersze małgorzaty strzałkowskiej
Pierwsze litery

tekst:

Oliwia Dulęba
ilustracje:

• wiersze
Małgorzaty
Strzałkowskiej

PIERWSZE

WstęP do nauki czytania
wzbogacanie słownictwa

ko-tek

URODZINY

mo-tyl

Dziś są urodziny Tomka! Towarzyszą mu rodzice
oraz koledzy i koleżanki z przedszkola – Ada, Ewa,
Ula, Igor i Olek. Tata Tomka robi pamiątkowe zdjęcie.
Za chwilę Tomek zdmuchnie świeczki
i poczęstuje swoich gości urodzinowym tortem
czekoladowym, a potem otworzy prezenty.
abc

4+

książka interaktywna

205x270 mm, 16 kartonowych stron, 39,90 zł
tekst: Oliwia Dulęba, ilustracje: Ola Makowska
isbn: 978-83-8144-467-5

Ola Makowska

a-pa-rat

śpiewany alfabet

To-mek

premierowa piosenka

książka interaktywna

Tu aktywuj pióro

!

ba-lo-ny

O-lek
U-la
tort

Pierwsze litery to książka z piórem
Kakadu, które uruchamia zakodowane
na stronach teksty i dźwięki. Jest
doskonałym wstępem do nauki
czytania. Młodzi czytelnicy poznają
Tomka i jego rodzinę, towarzyszą mu
podczas urodzin, w robieniu zakupów,
podczas zabawy na placu zabaw
i wycieczki do zamku. Uczą się przy
tym liter, składania sylab, głoskowania
i czytają pierwsze słowa. Dzięki
odkrywaniu nazw poszczególnych
elementów ilustracji i słuchaniu tekstów
dziecko rozwija mowę i wzbogaca
słownictwo. Co więcej, na każdej
stronie może poćwiczyć i sprawdzić
swoje umiejętności, odpowiadając na
pytania. Publikacja zawiera nowe wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej,
a także premierową piosenkę o literach
i śpiewany alfabet.

I-gor

ar-buz

pre-zen-ty

E-wa

A-da

Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.

Aktywizujące Polecenia
zabawa słowami, śpiewany alfabet
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Kim zostanę, gdy dorosnę?
książka interaktywna

3+

235x270 mm, 24 kartonowe strony, 44,90 zł
tekst: Catherine Barr, ilustracje: Ana Gomez
isbn: 978-83-8144-578-8
Chcesz być głośny…

…czy chcesz być cichy?

Ta dziewczyna jest specjalistką
pirotechniki. Robi pokaz
fajerwerków z mnóstwem
wystrzałów.
perkusista

Naukowiec zajmujący się snem
bada śpiących ludzi.

bibliotekarz
instruktorka
jogi
didżejka

Kim zostanę, gdy dorosnę? to interaktywna
książka, która uruchamia zakodowane
na stronach teksty i dźwięki. W tej pełnej
humoru publikacji dziecko dziecko wybiera,
jakie czynności lubi robić najbardziej. Ten
trop prowadzi je do zawodów, które mogłoby
wykonywać w przyszłości. Są to bardzo różne
zajęcia: takie, które wymagają brudzenia się,
przebywania na świeżym powietrzu, prace
głośne, ciche albo tajemnicze… Podążając
za wyobraźnią, najmłodsi odkryją wiele
ekscytujących pomysłów na przyszły zawód.
Wysłucha przy tym tekstów i zabawnych
dźwięków, a także sprawdzi swoją wiedzę
i spostrzegawczość, odpowiadając na
pytania.

śpiewaczka
operowa

Ciii! Fotograf przyrody uwiecznia
z ukrycia tajemnice zwierząt.

Lubisz przebywać
na świeżym powietrzu?
kapitan
kutra rybackiego

ratowniczka wodna

instruktorka
surfingu

kurier

Ten przyrodnik pomaga
ocalić żółwie morskie.

Pióro KAKADU nie jest dołączone
do książki. Należy zakupić je osobno.

Znajdź zawód
idealny dla siebie!
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pani
myjąca okna

chirurg drzew

osoba
wyprowadzająca
psy

nauczyciel
wuefu
fotograf

Gdzie zamówić książki Jupi Jo!
Wszystkie tytuły

można zamówić:

•

w księgarni internetowej www.jupijo.pl

•

w sieciach hurtowni: Platon, Ateneum, Azymut, Liber

•

w dziale handlowym Wydawnictwa Jedność:
tel. 41 349 50 50, infolinia: 801 163 160; e-mail: sprzedaz@jednosc.com.pl

•

u regionalnych przedstawicieli handlowych Wydawnictwa Jedność

Bartłomiej Majka
(małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, lubuskie)
tel. kom. 500 144 209 | bartlomiej.majka@jednosc.com.pl
Robert Lubczyński
(świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
tel. kom. 500 118 924 | robert.lubczynski@jednosc.com.pl
Łukasz Jędro
(pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie)
tel. kom. 500 145 286 | lukasz.jedro@jednosc.com.pl
Adam Wasiński
(łódzkie, mazowieckie, podlaskie)
tel. kom. 500 118 925 | adam.wasinski@jednosc.com.pl

EkspozytorY JUPI JO!
Proponujemy trwałe i atrakcyjne ekspozytory:
Jupi jo!
(wykonany z ekologicznej sklejki, wymiary po złożeniu:
40 cm x 40 cm x 170 cm)
Wypróbuj KAKADU
(wymiar w podstawie: 21 cm x 26,5 cm)
Kontakt:
tel. +48 607 833 525; 41 368 21 44 w. 259
e-mail: andrzej.rogala@jednosc.com.pl

BEST
BOOKS
FOR KIDS
and you!
Wydawnictwo Jedność
ul. Jana Pawła II nr 4, 25-025 Kielce
NIP: 657-001-14-69
Zamówienia oraz pytania z nimi związane prosimy kierować na adres:
sprzedaz@jednosc.com.pl lub pod numer telefonu: +48 41 349 50 50
infolinia: 801 163 160

www.jupijo.pl

www.piorokakadu.pl

