
okładka (zdjęcie) tytuł opis EAN pkwiu vat data premiery format okładki wydawnictwo

9788381064934 2689 58.11.13.0 5 2019-05-27 205 x 285 mm 80 Aksjomat

Łamigłówki ortograficzne kl. 1-3 9788381065078 2706 58.11.13.0 5 2019-05-31 165 x 235 mm 32 Aksjomat

9788381065085 2707 58.11.13.0 5 2019-05-31 165 x 235 mm 32 Aksjomat

9788381064927 2688 58.11.13.0 5 2019-05-27 205 x 285 mm 64 Aksjomat

kod 
wydawnictwa

liczba 
stron

Bawię się i czytam sylabami. 
Ćwiczenia dla dzieci uczących 

się czytać

Polecamy dzieciom rozpoczynającym naukę czytania oraz tym, które mają z czytaniem 
kłopoty. Metoda czytania sylabowego jest jedną z najpopularniejszych i 

najskuteczniejszych.
W książce dzieci znajdą:

• ćwiczenia ze wzrastającym stopniem trudności – począwszy od sylab otwartych po 
trudniejsze zbitki: w wyrazach, zdaniach i krótkich tekstach,

• ciekawe zadania i zabawy ułatwiające sylabizowanie,
• rymowanki, wierszyki, zagadki i ciekawostki,

• zabawne komiksowe obrazki dopowiadające treść tekstu.
Płynne czytanie to podstawa sukcesu szkolnego. „Czytam sylabami” pomoże w nauce i 

usprawnieniu techniki czytania wszystkim dzieciom.

Rozwiązywanie łamigłówek to lubiany przez dzieci i dorosłych sposób spędzania 
wolnego czasu. „Łamigłówki matematyczne” – poza dostarczeniem wartościowej 

rozrywki – pomogą uczniom klas 1-3 opanować umiejętności poprawnego pisania. 
Rozwiązując ciekawe zadania – krzyżówki, szyfrogramy, labirynty – dzieci zdobędą 

potrzebną wiedzę, dobrze się przy tym bawiąc.

Łamigłówki matematyczne kl. 1-
3

Rozwiązywanie łamigłówek to lubiany przez dzieci i dorosłych sposób spędzania 
wolnego czasu. „Łamigłówki matematyczne” – poza dostarczeniem wartościowej 
rozrywki – pomogą uczniom klas 1-3 opanować umiejętności sprawnego liczenia. 

Rozwiązując ciekawe zadania – krzyżówki, szyfrogramy, labirynty – dzieci zdobędą 
potrzebną wiedzę, dobrze się przy tym bawiąc.

Zabawy logopedyczne. Porady, 
ćwiczenia, wierszyki

Co zrobić, by uniknąć nudy i zmęczenia podczas ćwiczeń logopedycznych? Polecamy 
książkę: „Zabawy logopedyczne dla dzieci”.

Rodzice, terapeuci, ale przede wszystkim dzieci znajdą tu ciekawe zadania, inspirujące 
zabawy, wesołe piosenki i rymowanki, które pomogą wybrzmieć i utrwalić głoski 

sprawiające dzieciom trudność. Materiał zgrupowano w działach:
• Gimnastyka buzi i języka

• Podstawowe ćwiczenia oddechowe
• Ćwiczenia na różne seplenienia

• Poprawnie mówimy „l” i „r”
• Poprawnie mówimy „k”, „g”, „ch”

Dołóżmy wszelkich starań, by dzieci mówiły poprawnie, a zapewnimy im życiowy sukces. 
Ćwiczymy z „Zabawami logopedycznymi dla dzieci”.



9788381065061 2705 58.11.13.0 5 2019-05-28 205 x 285 mm 64 Aksjomat

9788381064989 2697 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381064996 2698 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381065009 2699 58.11.13.0 8 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381065016 2700 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381065023 2701 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

Tabliczka mnożenia. Ćwiczenia 
w liczeniu. Zbiór zadań dla klas 

1-3

Nie od dziś wiadomo, że biegłe mnożenie i dzielenie w zakresie 100 to klucz do 
sukcesów szkolnych i życiowych. Wiadomo też, że umiejętność sprawnego liczenia 

trzeba wyćwiczyć. „Tabliczka mnożenia. Ćwiczenia w liczeniu. Zbiór zadań dla klas 1-3” 
stopniowo uczy mnożenia i dzielenia (kolejno w zakresie 30, 50 i 100), pokazuje 

praktyczne zastosowanie mnożenia i dzielenia w codziennych sytuacjach, pomaga 
osiągnąć sprawność w liczeniu. Zamieszczone na końcu książki odpowiedzi umożliwiają 

uczniom samodzielną pracę.

Ortografia z wesołymi piratami. 
Klasa 1

Nieprzebyte morza, niestrudzeni piraci, żaglowce i przygody, o których do dzisiaj 
opowiada się w portowych tawernach. Wśród nich są te o zmaganiach z ortograficznymi 

pułapkami, o mieliznach liter wielkich i małych, a także o rafach samego „h”.
„Dyktanda z wesołymi piratami” to znakomita zabawa edukacyjna dla uczniów klas I–III: 
teksty do dyktowania, przepisywania, ćwiczenia ortograficzne, a także zestawienie reguł 

polskiej ortografii, dzięki któremu łatwo będzie sprawdzić poprawność pisowni.

Ortografia z wesołymi piratami. 
Klasa 2

Nieprzebyte morza, niestrudzeni piraci, żaglowce i przygody, o których do dzisiaj 
opowiada się w portowych tawernach. Wśród nich są te o zmaganiach z ortograficznymi 

pułapkami, o mieliznach liter wielkich i małych, a także o rafach samego „h”.
„Dyktanda z wesołymi piratami” to znakomita zabawa edukacyjna dla uczniów klas I–III: 
teksty do dyktowania, przepisywania, ćwiczenia ortograficzne, a także zestawienie reguł 

polskiej ortografii, dzięki któremu łatwo będzie sprawdzić poprawność pisowni.

Ortografia z wesołymi piratami. 
Klasa 3

Nieprzebyte morza, niestrudzeni piraci, żaglowce i przygody, o których do dzisiaj 
opowiada się w portowych tawernach. Wśród nich są te o zmaganiach z ortograficznymi 

pułapkami, o mieliznach liter wielkich i małych, a także o rafach samego „h”.
„Dyktanda z wesołymi piratami” to znakomita zabawa edukacyjna dla uczniów klas I–III: 
teksty do dyktowania, przepisywania, ćwiczenia ortograficzne, a także zestawienie reguł 

polskiej ortografii, dzięki któremu łatwo będzie sprawdzić poprawność pisowni.

Dyktanda z wesołymi piratami. 
Klasy 1-3

Zbiór dyktand dla uczniów klas I–III, w którym tym razem znalazły się teksty o 
przygodach morskich rozbójników – krótsze, dłuższe, rymowane i nie, ale zawsze 

wciągające i napisane z humorem. Znakomite jako pomoc edukacyjna w szkole, świetnie 
sprawdzą się również podczas samodzielnej pracy w domu. Tematyka, która od lat 

fascynuje dzieci, zachęci je do ćwiczeń ortograficznych, a te z kolei pomogą w 
opanowaniu umiejętności bezbłędnego pisania.

Matematyka z wesołymi 
piratami. Klasa 1

„Matematyka z wesołymi piratami” to szkoła logicznego myślenia oraz sposób na 
powtórkę i utrwalenie wiedzy 1-klasisty. Sympatyczni piraci – bohaterowie tej książki – 

pojawiają się w wielu zadaniach i zapewniają wiele przygód.
Ahoj! Z wesołymi piratami pierwszoklasiści przekonają się, że matma może być łatwa! 

Zapraszamy do nauki i zabawy z tym zbiorem zadań.



9788381065030 2702 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381065047 2703 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

9788381065054 2704 58.11.13.0 5 2019-05-24 210 x 240 mm 24 Aksjomat

Matematyka z wesołymi 
piratami. Klasa 2

„Matematyka z wesołymi piratami” to szkoła logicznego myślenia oraz sposób na 
powtórkę i utrwalenie wiedzy 2-klasisty. Sympatyczni piraci – bohaterowie tej książki – 

pojawiają się w wielu zadaniach i zapewniają wiele przygód.
Ahoj! Z wesołymi piratami drugoklasiści przekonają się, że matma może być łatwa! 

Zapraszamy do nauki i zabawy z tym zbiorem zadań.

Matematyka z wesołymi 
piratami. Klasa 3

„Matematyka z wesołymi piratami” to szkoła logicznego myślenia oraz sposób na 
powtórkę i utrwalenie wiedzy 3-klasisty. Sympatyczni piraci – bohaterowie tej książki – 

pojawiają się w wielu zadaniach i zapewniają wiele przygód.
Ahoj! Z wesołymi piratami trzecioklasiści przekonają się, że matma może być łatwa! 

Zapraszamy do nauki i zabawy z tym zbiorem zadań.

Tabliczka mnożenia z wesołymi 
piratami. Klasy 1-3

„Tabliczka mnożenia z wesołymi piratami” to sposób na utrwalenie znajomości tabliczki 
mnożenia. Koniec z nudą i żmudnym powtarzaniem – ta książka to zbiór zadań na 

wesoło.
Bohaterowie – sympatyczni piraci – pojawiają się na wielu stronach książki i zapewniają 

wiele przygód.
Ahoj! Z wesołymi piratami uczniowie przekonają się, że matma może być łatwa! 

Zapraszamy do nauki i zabawy z tym zbiorem zadań.
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