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...i podaruj dzieciom 
najpiękniejszą książkę 
– sprawisz im prezent 
na całe życie.
Nauczyciele, którzy do pracy 
w nowym roku przedszkolnym 
wybiorą cykl TROPICIELE, 
otrzymają Wielką księgę 
tropicieli w prezencie dla 
każdego dziecka w grupie.

Nauczyciele, którzy zdecydują 
się na pracę z cyklem 
PRZYGODA Z UŚMIECHEM, 
otrzymają książkę Czy-tam, 
czy-tam dla każdego ze swoich 
przedszkolaków.

Dla każdego 
z Twoich przedszkolaków

Wybierz               cykl WSiP

Teraz każde dziecko w grupie 
ma swoją własną fascynującą księgę. 
Może wodzić palcem po obrazkach, 
śledzić bieg opowieści i przeżywać 
pierwsze spotkania ze światem, 
do którego drzwi otwierają litery. 

Te chwile mogą przesądzić, 
czy Twoje przedszkolaki polubią 
w szkole naukę czytania i pisania, 
czy kontakt z książką będzie im 
sprawiać radość i czy odnajdą się 
w pierwszej klasie.

              cykl WSiP
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Piękna i mądra książka, 
którą możesz podarować 
każdemu przedszkolakowi 
z okazji pasowania 
na starszaka!

• Sprawisz radość dzieciom.

• Pięknie rozpoczniesz 
rok przedszkolny.

• Zyskasz doskonałą 
pomoc edukacyjną.

Dziś przedszkole, jutro 
szkoła. Dzięki Tobie 
dzieci pójdą do niej 
z radością!

Już dziś wypełnij 

deklarację
 wyboru, 

odeślij ją d
o nas i ciesz
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Pięknie wydana, bajecznie kolorowa, w wielkim 
formacie. Każde dziecko może wodzić palcem 
po obrazkach, przyklejać nalepki, odnajdywać ukryte 
elementy. To prawdziwa encyklopedia na miarę 
ciekawości pięcio- i sześciolatków!

40 plansz tematycznych 
w dużym formacie ilustruje każdy 
tydzień roku przedszkolnego.

Każdy tydzień roku przedszkolnego ma swój temat 
i swoją planszę.
Wszystko jak żywe: skarby lasu i parku, teatr 
i muzeum, wigilijne oraz wielkanocne tradycje, zimowe 
rozrywki i oznaki wiosny, historia świata i kosmosu…

Jak powstaje chleb? A jak książka? Skąd się bierze 
deszcz? W co się bawił dziadek? – na trudne pytania 
dzieci odpowiesz za pomocą obrazków!

Zapraszamy do akcji Na dobry start w przygotowaniach do szkoły

Miło nam zaprosić Panią do udziału w akcji specjalnej, w ramach której Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
nieodpłatnie przekażą wszystkim przedszkolom i szkołom WIELKĄ KSIĘGĘ TROPICIELI lub książkę CZY-TAM, 
CZY-TAM – w prezencie dla wszystkich dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne 
we wrześniu 2014 r. Przed nami ważny rok, w którym do pierwszej klasy pójdzie już połowa dzieci sześcioletnich. 
Chcemy, by były gotowe do startu w szkole.
Z myślą o tym opracowaliśmy nasze cykle edukacyjne do rocznego przygotowania przedszkolnego: 
TROPICIELE oraz PRZYGODA Z UŚMIECHEM. Bawiąc się i ucząc z naszymi publikacjami, przedszkolaki 
dobrze przygotują się do nauki czytania i pisania, staną się dojrzalsze, poznają najbliższy świat.
Najlepszym początkiem przedszkolnej przygody będzie wspaniały edukacyjny prezent: WIELKA KSIĘGA 
TROPICIELI lub książka CZY-TAM, CZY-TAM, w zależności od wybranego przez Panią cyklu.
Podarujmy ten prezent każdemu starszakowi w grupie!

1. Uczestnikiem akcji jest nauczyciel 
wychowania przedszkolnego prowadzący 
roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub szkole podstawowej.

2. Po złożeniu deklaracji wyboru cyklu 
edukacyjnego „Tropiciele” lub „Przygoda  
z uśmiechem” na rok szkolny 2014/2015 
nauczyciel otrzyma, odpowiednio, 
Wielką księgę tropicieli lub książkę 
Czy-tam, czy-tam nieodpłatnie 
dla wszystkich dzieci w swojej grupie.

3. Nauczyciel otrzyma również zestaw 
deklaracyjny oraz dodatkowo Kufer 

tropicieli z pomocami metodycznymi 
lub pomoce demonstracyjne Baśnie 
i legendy.

4. Prawidłowo wypełnioną deklarację wyboru 
należy przekazać konsultantowi edukacyjnemu 
WSiP lub odesłać do 30 czerwca 2014 r. (data 
stempla pocztowego) na adres: 

WSiP, Dział Baz Danych
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa.

Książki dla dzieci i zestaw deklaracyjny 
dla nauczyciela zamówione do 31 maja 2014 r. 
prześlemy do 30 czerwca 2014 r. Zamówienia 

nadesłane po 31 maja 2014 r. będziemy 
realizować od 25 sierpnia do 15 września 2014 r.
WSiP zastrzega sobie prawo sprawdzenia 
prawidłowości realizacji akcji w danej placówce 
przez swoich przedstawicieli.
Pełny tekst regulaminu akcji jest dostępny 
w siedzibie WSiP w dziale marketingu oraz 
na stronie internetowej wsip.pl.

Wspaniale ilustrowana, w wielkim formacie, zachęca 
do pierwszych prób czytania. We własnej księdze każde 
dziecko może odszukiwać szczegóły obrazków, śledzić 
bieg historyjek, studiować proste teksty oraz teksty 
literowo-obrazkowe.

40 rozkładówek 
z dużymi ilustracjami – do oglądania, 
nazywania, opowiadania i czytania.

Raz w tygodniu – przez cały rok – historyjka 
w obrazkach. Rysunki i zdjęcia, a na nich świat 
do odkrycia. Nasze obyczaje świąteczne, pory roku, 
zwierzęta w różnych krajobrazach, otoczenie: rodzina, 
przedszkole, dom, miejscowość, kraj.

Co to znaczy żywioł? Skąd się bierze miód? Dlaczego 
ten pojazd jedzie? Książka odpowiada na pytania dzieci, 
a przy tym świetnie przygotowuje do nauki czytania.

CZY-TAM
CZY-TAM

Możesz ją podarować każdemu dziecku w grupie! Możesz ją podarować każdemu dziecku w grupie!
Wyjątkowa książka, jakiej 
nie znajdziesz nigdzie indziej!

Jedyna taka publikacja na rynku 
edukacyjnym!
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i muzeum, wigilijne oraz wielkanocne tradycje, zimowe 

Najlepszym początkiem przedszkolnej przygody będzie wspaniały edukacyjny prezent: 
lub książka CZY-TAM, CZY-TAM

Podarujmy ten prezent każdemu starszakowi w grupie!

1. Uczestnikiem akcji jest nauczyciel 
wychowania przedszkolnego
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nadesłane po 31 maja 2014 r. będziemy 
realizować od 25 sierpnia do 15 września 2014 r.
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prawidłowości realizacji akcji 

Możesz ją podarować każdemu dziecku w grupie!

Co to znaczy żywioł? Skąd się bierze miód? Dlaczego 
ten pojazd jedzie?
a przy tym świetnie przygotowuje do nauki czytania.

Dyrektor Marketingu WSiP

Dla całej 

grupy 

gratis
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