FIECARE CARTE ESTE UNICĂ!
O COLECȚIE DE NOTA 10

PERSONALIZEAZĂ CARTEA
COPILULUI TĂU!

Scrise și desenate special
pentru cerințele de
învățare specifice
grădiniței, clasei zero și
ale învățământului
primar
Adresate deopotrivă preșcolarilor
și elevilor din clasa pregătitoare
și din ciclul primar, cărticelele din
Colecția Biblioteca Grădiniței și
Colecția Nota Zece propun un
format original de învățare în
joacă.
Noțiunile elementare sunt învățate
în joacă, pe nesimțite, prin poezii
simple, agreabile, în care
cuvintele relevante sunt subliniate
în text. În același timp, copiii sunt
invitați să își fixeze cunoștințele
prin activități de colorare și
conturare a desenelor.
Toate lucrările sunt prezentate în
versuri jucăușe, ușor de reținut
deopotrivă pentru copii și
educatori.
Folosite acasă, la grădiniță sau la
școală, cele 24 de cărticele de
activități compun un set complet
de resurse educaționale, oferind
părinților și educatorilor acele
instrumente de concentrare a
atenției și ale energiilor micilor
cititori către elementele de
învățare specifice preșcolarilor și
școlarilor mici.
TALON DE COMANDĂ
Prenumele copilului
Fotografia copilului (1)
Fotografia copilului (2)

se scrie în TITLUL CĂRȚII
se inserează pe pagina de titlu
se inserează pe ultima pagină a cărții
exemplare din
exemplare din

Doresc să comand
Prenumele părintelui
Numele părintelui
Adresa de email
Număr de telefon
Semnătura
Data
z

z

l

l

a

a

a

a

Cartea bobocului școlar
Cartea bobocului de grădiniță

Preț/ex
15 lei
8 lei

Comenzile se trimit prin email la adresa
office@eintegral.ro
sau prin fax la 031 107 5442.
Fotografiile trebuie să fie color, să prezinte copilul în
prim plan și să aibă rezoluție de min. 300 dpi.
Informații suplimentare se pot obține
la telefon 0722 342 142

Realizate de un colectiv de autori
experimentați, lucrările prezintă,
într-un cadru educațional unitar,
un conținut atractiv deopotrivă
prin grafică și joc literar, oferind
micilor cititori un mod plăcut și
instructiv de a-și petrece timpul,
jucându-se și învățând cu plăcere.
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