
Zmiany w edukacji rodzą pytania i obawy… Chcesz sprostać nowym 
wyzwaniom? Skorzystaj z naszych propozycji. Gwarantujemy Ci 
bezpieczną pracę w nowym roku szkolnym i kolejnych latach. 

O przyszły rok szkolny już nie musisz się martwić! Materiały WSiP 
do pierwszej klasy będą gotowe przed pierwszym dzwonkiem. 

Do zmian przygotowany!   
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I GOTOWE!  
DZIECI DOSTANĄ 
TO, CO NAJLEPSZE, 
RODZICE BĘDĄ 
SPOKOJNI, 
NAUCZYCIELE 
ZADOWOLENI.   

CO WYBRAĆ 
W RAMACH 
DOTACJI MEN?   

JAK ZDĄŻYĆ 
Z TYM WSZYSTKIM 
PRZED 
1 WRZEŚNIA? 

CO BĘDZIE 
NAJLEPSZE 
DLA DZIECI?   

JAK SIĘ 
DO TEGO 
ZABRAĆ? 

U KOGO 
ZAMÓWIĆ? 

Jak skorzystać z oferty WSiP 
w ramach dotacji MEN?

1.  Zaproś na spotkanie nauczycieli 
przyszłorocznych klas 1.

2.  Wybierzcie najlepsze dla Was 
propozycje.

3.  Zamów, jak Ci najwygodniej:
 •  skorzystaj z pomocy 

konsultanta edukacyjnego 
WSiP lub MACMILLAN

 •  zadzwoń na numer infolinii:  
801 220 555



Oferta dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej

Oferta dla nauczycieli 
 języka angielskiego

Najlepszy w Europie (Nagroda BESA 2013) zestaw 
do edukacji wczesnoszkolnej:
•  5 części kart ćwiczeń – edukacja polonistyczna, 

społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna 
i muzyczna;
•  5 części kart ćwiczeń Matematyka.
Nowoczesny, dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach zestaw materiałów ćwiczeniowych 
wspomaga rozwój dziecka i inspiruje do twórczych 
działań. Sprawdzi się w pracy ze zróżnicowaną grupą 
wiekową, zapewni indywidualizację pracy w klasie.
Nauczyciele pracujący z tym cyklem wysoko oceniają 
pomysły na doskonalenie techniki i tempa czytania, 
a także zadania matematyczne, dzięki którym dzieci 
z łatwością przechodzą od działania na konkretach 
do myślenia abstrakcyjnego.

Wybór pie rwsza klasa!

TROPICIELE   5+5 

TIGER

ĆWICZENIA Z POMYSŁEM
Nowa seria zeszytów ćwiczeń do klasy 1, 
dostosowanych do podręcznika MEN Nasz elementarz 
i dostępnych w ramach dotacji. W 4 częściach 
ćwiczeń znajdują się treści z edukacji polonistycznej, 
społecznej, matematycznej i przyrodniczej z elementami 
edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej. Materiał 
skorelowany z podręcznikiem MEN – proponuje takie 
same tematy i kolejność wprowadzania treści. Ćwiczenia 
zawierają to, co tak lubią dzieci: nalepki i wycinanki.

•  Cykl napisany przez Carol Read, znaną i lubianą 
autorkę książek dla dzieci.
•  Idealny do pracy z dużymi i zróżnicowanymi grupami.
•  Jedyny kurs zawierający wskazówki do pracy 

z uczniami dysfunkcyjnymi.
•  Tiger Crafts: zestaw materiałów rozwijających 

wyobraźnię i kreatywność wraz z Portfolio 
do przechowywania prac.

•  Prawdziwy bestseller! Ceniony przez 
nauczycieli i uwielbiany przez dzieci.
•  Nauka w formie fantastycznej 

zabawy z sympatycznymi bohaterami: 
dżdżownicą Colin, biedronką Lucy 
i mrówką Annie. 
•  Do wyboru trzy zeszyty ćwiczeń:  

(A – z elementami pisania, B – bez 
elementów pisania i C – nauka pisania 
wprowadzona od II semestru).

•  Idealny dla klas, 
w których uczą się 
zarówno 6-, jak i 7-latki.
•  Innowacyjny sposób 

nauki czytania i pisania 
na dwóch poziomach: 
Basic (stopniowo) 
oraz Challenge 
(intensywnie).
•  Do wykorzystania 

seria dodatkowych 
materiałów Arts&Crafts  
www.macmillan.pl/quest

ENGLISH 
QUEST

BUGS WORLD

W ramach 

75 zł
dotacji MEN

W jednym miejscu, wygodnie i bezpiecznie zamówisz:  
wszystko, co potrzebne dla Twoich uczniów i dla nauczycieli,  
oraz wszystko, co można otrzymać w ramach dotacji MEN. 

Wybierz materiały najwyższej jakości, profesjonalne i stworzone 
z sercem. Wszystkie nasze propozycje są w pełni zgodne z nową 
ustawą oświatową.


