
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy  przedstawić  Państwu  informacje  dotyczące  naszych  planów 
wydawniczych  na  rok  szkolny 2012-2013  w  zakresie  Wychowania  Przedszkolnego  i 
Kształcenia Zintegrowanego.

Oferta językowa

Język angielski My World  Nowość !

Seria My World to  trzypoziomowy kursu do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły 
podstawowej,  stworzony  z  myślą  o  uczniach  i  nauczycielach  z  pasją  poznawania  i 
odkrywania  świata.  Opierając  się  na  materiałach  National  Geographic  uczy  języka, 
jednocześnie  rozwijając  u  dzieci  ich  wrodzoną  ciekawość  i  zachwyt  nad  otaczającym 
światem. W tym roku ukażą się pozycje do kl. 1:

Książka ucznia, która zawiera:
• fascynujące zdjęcia pokazujące dzieciom magię realnego świata,
• melodyjne piosenki pogłębiające zdolności komunikacyjne,
• lekcje kulturowe Wonderful World otwierające dzieciom okno na świat,
• lekcje DVD dobrane i opracowane z myślą o najmłodszych widzach,
• naukę  pisania  zgodną  z  nauczaniem  zintegrowanym  i  polskim  wzorem  pisma 

ręcznego,
• sekcje  I  can przygotowane na podstawie  Europejskiego Portfolio  Językowego dla 

dzieci,  
rozwijające umiejętność samooceny

• lekcje okolicznościowe oraz sztukę do wystawienia przez dzieci
Zeszyt ćwiczeń z płytą Cd audio i lupką.

Wychowanie Przedszkolne

Seria „Bawię się i przygotowuję do szkoły”

Dotychczasowa seria pozostaje bez zmian. W sprzedaży będą również dostępne zestawy 
„Bawię się i działam” i „Przygotowuje się do szkoły” oraz pojedyncze pozycje wydawnicze.

Seria „Szkoła nas Woła”

Ukaże się nowy pakiet do zerówki, w skład którego wchodzić będą:
• Karty pracy, cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4
• Teczka Małego Artysty
• Pomoce dydaktyczne

Seria ta dostępna będzie w sprzedaży wyłącznie w pakietach (boxach).

Kształcenie Zintegrowane

Klasa 1

W nowym roku szkolnym dostępne będą 3 Serie



1. Nowe Już w szkole
• do  dotychczasowego  Pakietu  Podstawowego zostanie  dołączony  

nowy podręcznik do zajęć komputerowych z płytą
• do ćwiczeń do matematyki cz. 1 dołączony zostanie dodatkowy element – lupka
• w wycinance cz. 1 pojawi się dodatek – wyprawka

Pakiet będzie sprzedawany pod nowym kodem handlowym i dostępny będzie pod 
koniec maja.

2. Nowe Raz, dwa, trzy Teraz My! - NOWA WERSJA PAKIETU, w skład którego wchodzić 
będą:
• Podręcznik z ćwiczeniami, cz. 1-10
• Zeszyty ćwiczeń do matematyki, cz. 1, cz. 2
• Wyprawka dla ucznia
• Wycinanka
• Zeszyt do kaligrafii
• nowy Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą

3. Elementarz XXI wieku – NOWA SERIA W skład pakietu wchodzić będą:
• Podręczniki, cz. 1, cz. 2
• Zeszyty ćwiczeń do języka polskiego, cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4
• Zeszyty ćwiczeń do matematyki, cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4
• Zeszyt ćwiczeń do muzyki z płytą CD
• Teczka artysty
• Zeszyt do kaligrafii
• Wyprawka ucznia
• Zajęcia komputerowe z płytą CD nowy Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą

Klasa 2

1. Nowe Już w szkole
• Do dotychczasowego  Pakietu  Podstawowego zostanie  dołączony podręcznik  do 

zajęć komputerowych w wersji, która ukazała się w 2011 r.  

2. Raz, dwa, trzy Teraz My!
• Do dotychczasowego  Pakietu  Podstawowego zostanie  dołączony podręcznik  do 

zajęć komputerowych w wersji, która ukazała się w 2011 r. 

Klasa 3

Serie: Nowe Już w szkole oraz Raz, dwa, trzy Teraz My! pozostają bez zmian.

Pakiety do kl. 2  i  3 będą dostępne w sprzedaży od maja.
O termiach dostępności pakietów do kl.1 będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem 

Dyrektor Sprzedaży

Włodzimierz Bański


