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Baśnie i legendy
Bogato ilustrowany zbiór baśni, bajek i legend z całego świata w pięknym opakowaniu prezentowym.
Klasyczne opowieści niosące uniwersalne prawdy i
ponadczasowe przesłania. Andersen, Ezop, Grimm
Perrault, Collodi – to tylko niektóre z wielkich nazwisk obecnych w tym obszernym tomie.
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Liczba stron: 392
Oprawa: twarda
Format: 22 x 29 cm

Komiksowy teatrzyk
Komiksy przedstawiają wesołe historie z wciągającą fabułą, a dodatkowo zawierają wycinankę i teatrzyk.
Seria poprawia m.in. koordynację
wzrokowo-ruchową, precyzyjne ruchy
rąk oraz umiejętność wchodzenia
w różne role.
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Liczba stron: 16 + 6 karton
Oprawa: miękka
Format: 24 x 33 cm

NOWOŚĆ

Kreatywna zabawa

699

Liczba stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

Książeczki zapraszają maluszka do pełnych wyzwań
edukacyjnych zabaw. Seria jest połączeniem kolorowanek
i pouczających zadań, wzmacniających koncentrację
dziecka na wyznaczonym celu.
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dyktanda ortograficzne
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Liczba stron: 32 + 2 naklejek
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm
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Książeczka edukacyjna zawiera krótkie
dyktanda z przygodami sympatycznych
bohaterów. Dziecko uzupełnia brakujące litery oraz wypełnia proste polecenia, przedstawione w atrakcyjnej,
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rowej oprawie.
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Zadania z flamastrem

24

99

Liczba stron: 24
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

Seria zawierająca zróżnicowane ćwiczenia, usprawniające motorykę małą.
Dzięki foliowanym kartom oraz dołączonemu flamastrowi suchościeralnemu, zadania można wykonywać wielokrotnie i wymazywać błędne zapisy.

Zabawa z flamastrem suchościeralnym
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Liczba stron: 24
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

Rysuj i zmazuj! Baw się i pracuj!
Fantastyczna zabawa gwarantowana!
Seria zawierająca zróżnicowane ćwiczenia, usprawniające motorykę małą.
Dzięki foliowanym kartom oraz dołączonemu flamastrowi suchościeralnemu, zadania można wykonywać wielokrotnie lub wymazywać błędne
zapisy.

Kolorowanki aktywizujące
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Liczba stron: 16 + 2 naklejek
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

NOWOŚĆ

Seria łączy obrazki do kolorowania
z prostymi, kreatywnymi zadaniami.
Zawiera naklejki oraz miejsca do ich wklejania.
Zainteresuje nawet najbardziej wymagającego smyka!

Książeczki kartonowe - MIŚ FOSZEK
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Liczba rozkładówek: 5
Oprawa: twarda
Format: 20 x 20 cm

Każde dziecko przechodzi jakiś etap buntu lub boi się nowych sytuacji.
Utożsamiając się z bohaterem książeczek, dzieci nauczą się pokonywać
własne słabości, a rodzice znajdą w nich gotowe rozwiązania na codzienne
zmagania z wymagającym maluchem.

Książeczki kartonowe - ZWIERZĄTKA
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Liczba rozkładówek: 5
Oprawa: twarda
Format: 20 x 20 cm

NOWOŚĆ

Przedstawiają wspaniałych bohaterów, którzy chętnie zaprzyjaźnią
się z maluchami. Będą razem tańczyć, śpiewać, ćwiczyć, naśladować
dźwięki, liczyć, poznawać smaki oraz rozróżniać stronę lewą od prawej.

Każde
dziecko
je pokocha!

NOWOŚĆ
Książeczki biznesowe dla dzieci
Seria „Kudłaty i Grosik” w prosty sposób wprowadzi malucha w świat oszczędności. Dziecko na konkretnych przykładach nauczy się, jak ważne jest zbieranie nawet najmniejszych kwot. Odróżni monety od
banknotów i odkryje, że na każdy grosz trzeba zapracować. Nasza pociecha zrozumie, że pieniądze gromadzi się nie tylko w skarbonce, ale także na koncie. Dowie się, iż pieniądze można przelewać, a potem
wypłacać z tajemniczych urządzeń umieszczonych na ścianach budynków.
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Liczba stron: 32
Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23,5 cm

29

99

Liczba stron: 36
Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23,5 cm

Kolorowanki maluszka z grubym obrysem
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Liczba stron: 16 + 2 naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

Książeczki dedykowane są dla najmłodszych dzieci, które dopiero
uczą się kolorowania. Grube kontury obrazków oraz nieskomplikowane kształty bohaterów sprawią dziecku wiele satysfakcji, gdyż dzięki
nim łatwiej mu będzie trzymać się linii podczas rysowania.

NOWOŚĆ
Kolekcja 100 kolorowanek
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Liczba stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

Kolekcja 100 kolorowanek jest dla dziecka
propozycją dobrej zabawy na wiele miesięcy.
To zestaw poprawiający nie tylko zdolności
manualne, ale też, ze względu na bardzo
bogatą tematykę, poszerzający horyzonty
i rozwijający wyobraźnię
maluszka.
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Nowość
Liczba stron: 56
Oprawa: twarda
Format: 20,5 x 28 cm
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Książeczki przygotowane pod kierunkiem logopedy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym,
dedykowane dzieciom rozpoczynającym przygodę z mówieniem, doskonalącym mowę oraz dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami mowy i oczywiście ich troskliwym rodzicom.
To kompleksowy materiał ćwiczeniowy, podpowiadający, w jaki sposób ułożyć usta w początkowej
fazie wypowiadania głoski (grafika z opisem), jak ćwiczyć poprawną artykulację na sylabach i jak
utrwalać prawidłowe wypowiadanie głosek poprzez powtarzanie prostych i zabawnych rymowanek.
Całość została opatrzona wesołymi ilustracjami, wzmacniającymi przekaz.
Patroni medialni:

K P

Nowość

Każda książeczka zawiera ilustracje do kolorowania,
zabawne rymowane wierszyki, utrwalające prawidłową wymowę
oraz odpowiednio dobrany materiał wyrazowy do ćwiczeń.
Kolorowanki podzielone są według miejsca artykulacji głosek.

Doskonały trening logopedyczny!

Liczba stron: 16 + 2 naklejek
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

999
Serii patronują
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BELETRYSTYKA

Opowieść o krasnalach,
które noszą w swoich torbach
maleńkie bakcyle i rozdają je dzieciom
oraz o złośliwych chochlikach,
które wszystko komplikują.
To rzecz o talentach, pasjach, przyjaźni
i o relacjach rodziców z dziećmi.
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Liczba stron: 112
Oprawa: twarda
Format: 20,5x 28,5 cm
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Przygody siedmiolatka, który obserwuje dorosłych, analizuje ich zachowania i zapisuje w notatniku (niczym Rzecki)
przemyślenia na temat dojrzewania oraz nieuleczalnej choroby, jaką, w jego rozumieniu, jest dorosłość. Wnioski chłopca bywają absurdalne albo przeciwnie – zaskakująco trafne.
Józio, z racji wieku, odczytuje pewne kwestie na poziomie
literalnym lub w sobie tylko zrozumiały sposób. To pełna
humoru i uniwersalnych prawd opowieść, którą koniecznie musicie przeczytać.

2999
Liczba stron: 96
Oprawa: twarda
Format: 14,5 x 20,5 cm

Opowieść o chłopcu, który po przeprowadzce na wieś
czuje się samotny i znudzony. Ku swojemu zaskoczeniu
spotyka na strychu niezwykłe stworzenia, które szybko
stają się jego przyjaciółmi. To pełna przygód historia o magicznej krainie gnomików, czarodziejskiej księdze, złych
trollach i o przyjaźni pokonującej zło.
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Liczba stron: 64
Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23,5 cm
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Liczba stron: 44
Oprawa: twarda
Format: 21 x 26,5 cm

Wzruszająca opowieść o kolibrze, który, w wyniku
wycinki dżungli pod osiedle mieszkaniowe, traci
swój dom oraz rodzinę. Kiedy już zupełnie opada
z sił, na jego drodze staje mały, bohaterski chłopiec…
Musicie poznać tę historię!
16

PAT R O NAT Y :
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Liczba stron: 44
Oprawa: twarda
Format: 21 x 26,5 cm

Orka w wannie to pouczająca, proekologiczna
i niezwykle zabawna opowieść o orce, która
z powodu płytkich i zanieczyszczonych mórz
zamieszkała w wannie państwa Nowaków
z Turkusowej 4, wprowadzając przy tym
niemały zamęt.
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KOLOROWANKI
EKOLOGICZNE

Polecamy serię:

PLASTIK
I METAL

PAPIER
ORGAN

ICZNE

GRAPHITO studio graficzne

SZKŁO

Kupując tę
książkę, wspierasz
edukację dzieci
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,7 cm
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,7 cm

6

99

EDUKACJA
.

KSIAZKI LOGOPEDYCZNE
‘
Seria bajek i wierszyków logopedycznych pomoże dzieciom w nauce poprawnego
wymawiania sylab, wyrazów i zdań, a także w utrwalaniu wyodrębnionych głosek w
łatwych i trudniejszych słowach.
Liczba stron: 36
Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23,5 cm

L OGOPE DYCZ NE

U

KA

I ZABA

A

LU

5+

D L A D Z I E C I W W I E wiek
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Zamówienia telefoniczne

62 753 20 29
wew. 40 lub 22

Księgarnia internetowa

62-800 Kalisz,
ul. Piwonicka 8 www.wydawnictwomartel.pl
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I PRZYJEMNA, I CIEKAWA!
ZBIÓR WIERSZYKÓW CI POMOŻE
MÓWIĆ LEPIEJ, A NIE GORZEJ!
BY WYRAŹNA BYŁA MOWA,
ABY POSZCZEGÓLNE SŁOWA
Y SIĘ U
MIAŁY CZYSTE, DŹWIĘCZNE BRZMIENIE – BIM
O TO ZADBASZ, DROGI SMYKU,
GDY PRZECZYTASZ ZBIÓR WIERSZYKÓW!

A

POZNAJ SIĘ Z RYMOWANKAMI!

ICH CZYTANIE TO ZABAWA

5

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk

W

BAJKI

W I E RS Z E LOGOPEDYCZNE D L A D Z I E C I

TO JEST ŚWIETNA GIMNASTYKA,
KIEDY JĘZYK W BUZI FIKA!
LUBISZ CZYTAĆ? POĆWICZ Z NAMI,

NA

Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23,5 cm
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Agnieszka Nożyńska-Demianiuk

Liczba stron: 36
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Zapraszamy Ciebie, Twoich Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców do świata wesołych
bajek logopedycznych. Czytając samodzielnie
lub wspólnie z dorosłymi teksty bajek, wspaniale
będziesz się bawić, a jednocześnie nauczysz się
poprawnej wymowy poszczególnych słów i całych
zdań. Utrwalisz wyodrębnione głoski w łatwych
oraz trudniejszych słowach i dzięki temu będziesz
mógł je poprawnie wypowiadać. Każda z bajek
pomoże Ci w ćwiczeniu sylab, wyrazów i zdań
związanych z innym problemem fonetycznym.
Wspólnie z bohaterami bajek przeżyjesz też
ciekawą lub śmieszną przygodę.

wiek
BAJ K I LOGOPEDYCZNE D L A D Z I E C I

To jest świetna gimnastyka, kiedy język w buzi fika!
Lubisz CZYTAĆ? Poćwicz z nami, poznaj się z rymowankami!
Ich czytanie to zabawa. I przyjemna, i ciekawa!
Zbiór wierszyków Ci pomoże mówić lepiej, a nie gorzej!

Liczba stron: 40
+
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SAVOIR VIVRE dla dzieci

Savoir-vivre i kurtuazja. Doskonała to okazja,
by przez proste rymowanki wkrótce z dumą stanąć w szranki
z najprzedniejszym dyplomatą (ale także z własnym tatą!)
i zadziwić wszystkich wkoło swym bon tonem na wesoło.
Liczba stron: 112
Oprawa: twarda
Format: 21 x 29,7 cm
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EDUKACJA
´
ELEMENTARZ Z CWICZENIAMI
Najlepszy zestaw do nauki czytania i pisania!

Elementarz z Ćwiczeniami został opracowany z najwyższą
starannością i dbałością o wartość merytoryczną.

Uczę się pisać zawiera szereg ćwiczeń usprawniających
motorykę małą oraz utrwalających wiedzę z podręcznika.
Liczba stron: 48
Oprawa: miękka
Format: 22,5 x 19,5 cm

Liczba stron: 120
Oprawa: twarda
Format: 22,5 x 19,5 cm

NAKLEJKI GRATIS

29 99

14 49

ZESTAW ELEMENTARZ + CWICZENIA

Elementarz to niezbędnik każdego
początkującego ucznia. Książka ta
ułatwia naukę czytania i pisania.
Wprowadza literki, nowe słowa oraz
pierwsze teksty do samodzielnego
czytania. Pomaga także wykształcić
umiejętność dzielenia
wyrazów na sylaby.

dawnictwo MARTEL Sp. z o.o.
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Zamówienia telefoniczne
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Księgarnia internetowa
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62 753 20 29
wew. 40 lub 22
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ZNAJDŹ

NAS NA
Stawka 5% VAT

Książeczka „Uczę się pisać”, którą przekazujemy w Państwa ręce, to
zestaw ćwiczeń przygotowanych z myślą o dzieciach podejmujących
pierwsze próby pisania liter, rozwijający jednocześnie umiejętność
czytania i pisania. Dziecko poprzez rysowanie szlaczków wyrabia
swoje umiejętności manualne i spostrzegawcze,
a w dalszej części poznaje małe i wielkie litery,
doskonale się przy tym bawiąc w przyklejanie
naklejek i kolorowanie obrazków.

Ćwiczenia
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Ćwiczenia są zgodne z podstawą programową
dla klas nauczania początkowego.
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POLECANE
PRZEZ

NAUCZYCIELI

I PEDAGOGÓW
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Naklejki
i Plan Lekcji

GRATIS

EDUKACJA
SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY
Dzięki Ilustrowanemu słownikowi ortograficznemu dla dzieci nauka ortografii będzie łatwa i przyjemna. Obok każdego wyrazu hasłowego zamieszczono jego podział na sylaby oraz formy odmiany poszczególnych wyrazów, co z pewnością przyda się
podczas lekcji gramatyki.

Liczba stron: 200
Oprawa: twarda
Format: 16,5 x 23 cm

2399

BEZPIECZNE DZ IECIAKI
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie rodziców, nauczycieli i opiekunów. Poznajcie zatem rodzinę Bystrzaków i śledząc jej przygody, przekazujcie dzieciom wiedzę na temat poruszania się po drodze, bezpiecznego
korzystania z Internetu czy zachowania nad wodą.

BEZPIECZNE DZIECIAKI

BEZPIECZNE

DZIECIAKI

Liczba stron: 56
Oprawa: twarda
Format: 21 x 29,7 cm
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EDUKACJA
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Liczba stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28 cm

Prawdziwa frajda dla małych zuchów!
Zbiór zadań tekstowych w formie
rymowanych zagadek.

22

EDUKACJA

Niezbędnik każdego dziecka
rozpoczynającego przygodę z pisaniem.
Nauka może być przyjemna!
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28 cm

NAKLEJKI GRATIS
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EDUKACJA
´
ODKRYWAJ SWIAT

8

49

Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,7 cm

Pytania, dlaczego coś jest takie, a nie inne, dlaczego coś dzieje się w taki, a nie w inny sposób, towarzyszą nam
od najmłodszych lat. Wychodząc naprzeciw młodym czytelnikom, oddajemy w ich ręce fascynujące książki,
które odkrywają tajemnice świata.

ŚWIAT
i jego

Zamówienia telefoniczne
62 753 20 29 wew. 40

24

jego ZAGADKI

Świat, w którym żyjemy, pełen jest zaskakujących
i intrygujących zjawisk, z których często nie zdajemy sobie
sprawy. Z tej książki dowiemy się, czy prawdą jest, że
ziewanie jest zaraźliwe i czy czujemy zapach z zatkanym
nosem. Czy to możliwe, że nietoperze naprawdę piją krew,
ryby mogą latać, a szyja człowieka nie różni się liczbą
kręgów od szyi żyrafy? Znajdziemy informacje o Ziemi
i świecie poza nią. Czy w Europie istnieją jeszcze plemiona
wędrowne i czy z kosmosu naprawdę widać Wielki
Mur Chiński? Lektura przyniesie przyjemne chwile
relaksu. Będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy
dla najmłodszych i świetną rozrywką dla starszych.
Zapamiętanie faktów ułatwią kolorowe ilustracje.

ŚWIAT i

TAJEMNICE

ŚWIAT
i jego

TAJEMNICE

EDUKACJA
´
ATLAS HISTORII SWIATA
W wyjątkowo przystępny i przejrzysty sposób przekazuje najważniejsze informacje
dotyczące historii świata. Forma prezentowanych wydarzeń jest podana w atrakcyjny
i łatwy do przyswojenia sposób.
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SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI
Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat i reszta wesołej gromadki zapraszają wszystkie maluchy do nauki języka angielskiego! Mały Czytelnik
znajdzie w naszym słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opatrzonych zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Do książeczki
dołączamy płytę CD z nagraniami, które pomogą w ćwiczeniu poprawnej wymowy słów.

Liczba stron: 128
Oprawa: twarda
Format: 21 x 28 cm

CD GRATIS
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EDUKACJA
.
TABLICZKA MNOZENIA
Tabliczkę mnożenia musi znać każdy! Ciekawie zaaranżowane ćwiczenia będą zachętą
do jej uczenia się.Do książeczki dołączony jest plakat ułątwiający naukę, który można
powiesić np. nad biurkiem, w celu opatrzenia się i szybszego zapamiętania materiału.
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Liczba stron: 16 + plakat
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

CZYTANKI SYLABOWE
Zbiór ćwiczeń dla dzieci zaczynających czytać. Wyróżnione kolorami sylaby oraz krótkie rymowanki
ułatwiają zapamiętywanie i utrwalanie poszczególnych podziałów. Dzięki tak skomponowanemu
materiałowi, dziecko nauczy się płynnie czytać i bezbłędnie dzielić wyrazy na sylaby.

1449
Liczba stron: 56
Oprawa: twarda
Format: 22,5 x 19,5 cm
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BAJKI, BASNIE
I LEGENDY
Zapraszamy do cudownej Krainy baśni i bajek, zamieszkałej przez tak znane postacie
jak Śpiąca Królewna, Kopciuszek czy krasnoludki.

Każdy powinien
odbyć tę cudowną
i niezapomnianą
podróż literacką!

Teraz
w eleganckim
opakowaniu
prezentowym!

3999
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda
Format: 21 x 26,5 cm
Wymiary opakowania:
28,2 x 33,5 x 2,5 cm cm
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...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro

BAJKI terapeutyczne

Poradnik
pozytywnego myślenia,
działania i odczuwania

...na dobry dzień
i jeszcze lepsze jutro

terapeutyczne

BAJKI
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Barbara Stańczuk

3599

Książki Bajki terapeutyczne, Bajki pomagajki oraz Bajki uśmiechajki są efektem przemyśleń
oraz doświadczeń życiowych i zawodowych autorki – Barbary Stańczuk, która jest psychologiem,
pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Bajki, które prezentujemy, mają za zadanie
pomóc najmłodszym uporać się z trudnymi sytuacjami, które spotykamy w życiu.

BAJKI POMAGAJKI
´
BAJKI, BASNIE
I LEGENDY

BAJKI DO PODUSZKI
Weź do ręki książkę pełną bajek, baśni. Przenieś się z
nami w świat wyobraźni. Znajdziesz tu ciekawych powieści wiele. A każdy bohater będzie przyjacielem. Zostanie przy Tobie, by odgonić duszki. Zbierz całą kolekcję
bajek do poduszki.

Do każdej książki płyta

GRATIS

32 cm

GWIAZDY CZYTAJĄ:
AGNIESZKA WIĘDŁOCHA
ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK
ANNA DERESZOWSKA
ARTUR BARCIŚ
DARIA WIDAWSKA
EWA KASPRZYK
EWA ZIĘTEK
JOANNA KUROWSKA
KACPER KUSZEWSKI
MACIEJ JACHOWSKI
MAGDALENA RÓŻDŻKA
MAŁGORZATA FOREMNIAK
MAŁGORZATA KRÓLIKOWSKA
MARZANNA GRAFF
OLGA BOŃCZYK

17 cm

Pakiet 15 książeczek
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Książki pod patronatem

FUNDACJI URSZULI JAWORSKIEJ

21 cm

18,5 cm
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´
100 BAJEK NASZEGO DZIECINSTWA
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Książeczki oraz płyty z serii 100 Bajek naszego dzieciństwa zabiorą Was do krainy najpiękniejszych
baśni, bajek i legend. Każde dziecko powinno je znać, więc warto mieć nasze publikacje w swojej domowej biblioteczce. W serii znaleźć można m.in. najpopularniejsze utwory braci Grimm (Czerwony
Kapturek, Jaś i Małgosia, Bajka o krasnoludkach, Śpiąca królewna, Stoliczku nakryj się), baśnie Hansa
Christiana Andersena (Brzydkie kaczątko, Mała syrenka, Nowe szaty cesarza, Calineczka) oraz bajki
na podstawie legend (O smoku wawelskim, Warszawska Syrenka, O toruńskich piernikach).

26 cm

Książki pod patronatem
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BAJKI, BASNIE
I LEGENDY
´
BASNIE

W Limanii – krainie, w której żyją chochliki, zły czarnoksiężnik sprawił,
że z ksiąg w bibiliotece zniknęła wiedza. Chochlik Ciekawski, Cholinka,
Chochlik
Sprytny
oraz
Chochlik
Modniś
wyruszają więc do Krainy Zdrowia, aby zdobyć wiedzę o zdrowiu i zdrowym stylu życia. W czasie tej wyprawy przeżywają wiele ciekawych przygód i uczą się, co i kiedy należy jeść,
a także dlaczego odpowiednie odżywianie się jest ważne.
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NOŻYŃSKA-DEMIANIUK

Akademia

Zdrowia
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Baśniowa Akademia Zdrowia

Baśniowa
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Kolejna proekologiczna książeczka Jakuba Tylmana, opowiadająca o konieczności zachowania
bezpieczeństwa w podróży oraz o potrzebie dbania o czystość powietrza. Jej zadaniem jest
kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko.
30

MITY
Zapraszamy młodych czytelników do krainy najpiękniejszych mitów greckich, z których wywodzą się popularne związki frazeologiczne, np. ośle uszy,
tytan pracy czy róg obfitości. W każdym rozdziale objaśniamy znaczenie
i pokazujemy użycie danego frazeologizmu, obrazując go opowiastką z życia
współczesnego dziecka. Opowiadamy też sam mit, byś wiedział, skąd pochodzi konkretny związek frazeologiczny.
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SZKOLNE DYLEMATY
Dzieci łatwo nie mają! Przeciążone tornistrami,
zadaniami szkolnymi i pozaszkolnymi
nie mają czasu na... dzieciństwo.
Sześć zabawnych historyjek z pewnością
zachęci do refleksji nad problemami
naszych pociech.
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NIEZWYKŁE BAJKI (CD gratis)
W serii Niezwykłe Bajki prezentujemy
emocjonujące i wzruszające historie, inspirowane potrzebą akceptacji dzieci z niepełnosprawnościami czy dzieci o innym
kolorze skóry. Bohaterowie książek pozwolą
najmłodszym zrozumieć, że inny w żadnym
razie nie znaczy gorszy!
Bajki znalazły się w finale Ogólnopolskiego
Konkursu Niezwykłe Bajki.
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KSIAZKI
Z PŁYTAMI
‘
‘
Kołysanki naszego dzieciństwa to piosenki znane wszystkim dzieciom oraz ich
rodzicom i dziadkom. W książeczce zebraliśmy najpopularniejsze teksty zasłużonych twórców poezji dziecięcej. Do śpiewnika dołączamy płytę CD z przepięknymi nagraniami kołysanek w wykonaniu Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, Kuby
Badacha oraz innych znanych artystów.
PŁYTA

GRATIS!
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Książka pod patronatem
Liczba stron: 52
Oprawa: twarda
Format: 21,0 x 29,7 cm

FUNDACJI
URSZULI JAWORSKIEJ

CD GRATIS

Piosenki na każdą okazję to śpiewnik adresowany do uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych. Zawiera zróżnicowane tematycznie, popularne utwory. Do publikacji dołączamy również darmową płytę CD z wybranymi piosenkami ze śpiewnika
w znakomitych wykonaniach Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, Olgi Bołądź, Kasi
Wilk, Pawła Królikowskiego.
PŁYTA

GRATIS!
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Żeby buzię uśmiechniętą mieć na co dzień, no i w święto,
czytaj nasze rymowanki, niech Cię bawią rozbawianki!
W rymowankach moc wierszyków dobrych dla Was, małych Smyków.
Poznasz tu kolegów wielu: Grzesia, Kacpra i Anielę.
Zaprzyjaźnisz się z Mareczkiem, no i sprawdzisz, co ma w teczce.
PŁYTA

GRATIS!
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DLA DZIECI

NA KAŻDĄ OKAZJĘ
ŚWIĘTA NIETYPOWE
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Piosenki dla dzieci na każdą okazję to książeczka przeznaczona nie tylko dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale również dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Zawarte w niej piosenki są związane tematycznie z różnymi świętami w roku, takimi jak
Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Babci, Halloween i wiele innych. Do książki została
dołączona płyta CD, na której zgromadzono wybrane piosenki śpiewane przez dzieci.

PIOSENKI
DLA DZIECI

NA KAŻDĄ OKAZJĘ
ŚWIĘTA NIETYPOWE
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PIOSENKI RELIGIJNE DLA DZIECI

NE

WIERSZE

CD

PIOSENKI DLA DZIECI NA KAŻDĄ OKAZJĘ ŚWIĘTA NIETYPOWE

Ę

Wiersze dla dzieci na każdą okazję to fantastyczna książeczka zawierająca utwory
związane tematycznie z różnymi świętami. Do książki została dołączona płyta CD,
na której dzieci recytują wybrane wiersze. Na płycie znajdują się również podkłady muzyczne, które z pewnością ułatwią najmłodszym samodzielną recytację utworów.

PIOSENKI
RELIGIJNE
DLA DZIECI

PŁYTA

GRATIS!

CD

TIS!
GRA

Piosenki religijne dla dzieci to książeczka przeznaczona do wspólnego śpiewania
i chwalenia Boga na pielgrzymce, spotkaniu wspólnoty oazowej i szkolnej katechezy. Dodatkowo do książki została dołączona płyta CD z wybranymi piosenkami
w wykonaniu dzieci.
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DLA NAJMŁODSZYCH
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Liczba rozkładówek: 10
Oprawa: kartonowa
Format: 18 x 18 cm

Kartonowe, pięknie ilustrowane książeczki
o przygodach krówki Mumalskiej i jej przyjaciół.
Opowieści o duchu łasuchu, nowym przyjacielu
i świątecznym życzeniu z pewnością zainteresują
każdego malucha!

USYPIANKI
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Liczba stron: 40
Oprawa: twarda z pianką,
Format: 25 x 25 cm

34

Pięknie ilustrowana, mięciutka
książkowa „podusia", pełna melodyjnych wierszyków, 34
które pomogą uśpić nawet najbardziej opornego maluszka.

35
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Zabawne, rymowane historyjki autorstwa Patrycji Wojtkowiak-Skóry. Jedna
to opowieść o butach, które marzą
o podróżach, a z drugiej dziecko
się dowie, że najważniejsze w życiu
to umieć dbać o zdrowie.
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przygodami
Jej bohaterowie swymi
między nami.
Uczą, że wygrywa dobro
ę, zachęć do czytania,
Kup dziecku książeczk
w rytuały spania!
Wprowadź je spokojnie

© by Wydawnictwo MARTEL

Stawka 5% VAT

Czy wiesz, kto tworzy nowe leki, byś mógł po zdrowie pójść do apteki?
Kto starożytny odkrywa świat, pełen tajemnic sprzed wielu lat?
Kto konstruuje dziś satelity, którymi idzie sygnał z orbity?
Pasjonuje Cię pływanie, piłka nożna, żeglowanie?
Sport Cię uczy, jak wytrwale cel osiągać. Musisz pasje moich przyjaciół poznać!
Liczba stron: 48
Oprawa: twarda
Format: 21,0 x 21,0 cm

MOI PRZYJACIELE...
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DLA NAJMŁODSZYCH

´
KARTONOWKI
KARTONÓWKI ODGŁOSY
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Liczba rozkładówek: 7
Oprawa: kartonowa
Format: 18x 18 cm

Seria z prawdziwymi zdjęciami
oraz zabawnymi onomatopeicznymi rymowankami,
uczącymi maluchy rozpoznawać wybrane dźwięki.
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´
KARTONOWKI
KARTONOWE POJAZDY
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99

Kartonowa książeczka
w formie samochodzika zachwyca nie tylko
chłopców. To mądra opowieść o bohaterze,
którzy codziennie niesie innym pomoc.

Liczba rozkładówek: 6
Oprawa: kartonowa
Format: 20 x 13,5 cm

.

KSIAZECZKI
RELIGIJNE
‘

9 49

Liczba rozkładówek: 5
Oprawa: kartonowa
Format: 15,5 x 14,5 cm

Książeczki te pozwolą
na wspólną modlitwę
dziecka z rodzicami.

Uczę się

Uczę się

OJCZE NASZ

ANIELE
BOŻY

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Książka ani żaden jej fragment nie mogą
być powielane ani reprodukowane
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej
zgody wydawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Książka ani żaden jej fragment nie mogą
być powielane ani reprodukowane
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej
zgody wydawcy.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
z dnia 23 stycznia 2017 roku, L.dz. 80.2017.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
z dnia 23 stycznia 2017 roku, L.dz. 80.2017.
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ZNAJDŹ
NAS NA
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Uczę się

ZDROWAŚ
MARYJO

ZNAJDŹ
NAS NA
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´
KARTONOWKI
ZWIERZACZKOWY ALFABET
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Liczba rozkładówek: 12
Oprawa: kartonowa
Format: 15 x 15 cm

Książeczka Zwierzaczkowy alfabet pomoże dziecku poznać
podstawowe literki i skojarzyć ich brzmienie z konkretnymi
zwierzątkami. Dzięki niej późniejsza nauka czytania będzie
łatwiejsza.

N O S O R OŻEC

O Ś M IO R N IC A

LICZE ZE ZWIERZATKAMI
‘
‘
Liczba rozkładówek: 5
Książeczka Liczę ze zwierzątkami pomoże dziecku skojarzyć
Oprawa: kartonowa
49
cyfrę z ilością zwierzątek. Dzięki niej nauka liczenia stanie się
Format: 15 x 15 cm

9

łatwa i przyjemna.

T R ZY

38

C ZT ERY

´
KARTONOWKI
.

KSIAZECZKI KONTRASTOWE
‘
Pierwsze obrazy, które widzi Twój maluszek, są nieostre, dlatego te książeczki oparte
49
są na kontraście. Obrazki w nich zamieszczone pomagają rozwijać aparat wzroku oraz koordyna-

9

cję ruchowo-wzrokową niemowlęcia.

Liczba rozkładówek: 8
Oprawa: kartonowa
Format: 15 x 15 cm

22 cm

35955

Pakiet
45 książeczek
47 cm

15 cm
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KSIAZECZKI
‘
NOWOŚĆ
AKTYWIZUJACE

‘
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49

Liczba stron: 24
Oprawa: miękka
Format: 27,5 x 28,5 mm
GRA GRATIS!

Zabawa i nauka w jednym!
Fantastyczne, zróżnicowane zadania
dla znudzonych dzieci, pochłoniętych grami komputerowymi.
Edukacyjna alternatywa dla tabletów i telefonów.
Każda książeczka zawiera GRĘ PLANSZOWĄ,
która z pewnością zaskoczy i zachwyci
małego czytelnika.

WYKLEJ PIKSELAMI
Zabawa z pikselami usprawnia małą motorykę, rozwija wyobraźnię
oraz ćwiczy koncentrację i pobudza kreatywność.
Książeczki zawierają fantastyczne ilustracje,
złożone z kolorowych kwadracików.
Część obrazków przygotowana jest do wyklejania, a część do kolorowania.

Dzieci to uwielbiają!

40

9 49
Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 29 cm

KSIAZECZKI
‘
AKTYWIZUJACE

Dzieci to uwielbiaja!

‚

Wciągające, wielogodzinne zajęcie dla ciekawskiego malucha.
Odkrywanie obrazkowych tajemnic, połączone z nauką obserwacji, analizowania i wnioskowania. Do każdej zakodowanej ilustracji dołączona jest zagadka, wzmacniająca procesy myślowe,
związane z dedukcją.

‘

6
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Liczba stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28 cm
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KSIAZECZKI
‘
NOWOŚĆ
AKTYWIZUJACE

‘

Zabawa i nauka w jednym!

Zestaw grafomotoryczny to doskonały trening dla dzieci przygotowujących się do obowiązków szkolnych oraz dla tych, które już rozpoczęły naukę. Książki mają zróżnicowany
stopień trudności. Kolejne części poszerzają zakres umiejętności dziecka – rozwijają
inteligencję przestrzenną, usprawniają motorykę małą i pomagają w nabywaniu umiejętności pisania nawet dzieciom mającym problemy w uczeniu się.

abc

9 49
Liczba stron: 40
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,7 cm
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KSIAZECZKI
‘
AKTYWIZUJACE
´ GENIUSZEM!
SERIA UCZ SIE Z NAMI I ZOSTAN
‘

Najmłodsze dzieci, kolorując duże litery, cyfry i kształty, rozwiną wyobraźnię przestrzenną, nauczą się rozpoznawać litery i cyfry, a także wskazywać
nazwy konkretnych elementów. To świetna zabawa i doskonałe ćwiczenia
przygotowujące do szkolnych obowiązków.

9

‘
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

NAKLEJKI GRATIS!

s0o5wa
43

ZESTAWY
AKTYWIZUJACE

‘

Format: 38,5 x 28 cm

TECZKA
BYSTRZAKA
Zestawy zawierają po cztery książeczki przygotowujące
dzieci do obowiązków szkolnych lub opracowane z myślą
o dzieciach, które tę naukę już rozpoczęły. Dzieci będą
zachwycone zróżnicowanymi i ciekawymi zadaniami,
które nie tylko umilą im czas, ale też usprawnią motorykę małą.
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KOLOROWANKI WODNE
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Wodne

Kolorowanki wodne to wspaniała zabawa
dla maluchów ćwiczących sprawność
motoryczną. Wystarczy pędzelek i czysta
woda, by przenieść dziecko w magiczny
świat kolorów.

12

49

Liczba stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 20,6 x 29,0 cm

87499

Pakiet 70 kolorowanek

45

KOLOROWANKI
KOLOROWANKI Z NAKLEJKAMI

9

49

Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

50 NAKLEJEK GRATIS
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Pakiet 90 kolorowanek
ZESKANUJ KOD
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Polecamy również:

PRZEDSZKOLU
W PRZEDSZKOL
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Oto kolorowanki z ilustracjami sympatycznych bohaterów, które dostarczą dzieciom
wspaniałych wrażeń. Każda książeczka
zawiera 50 pięknych naklejek z brokatem,
którymi dzieci z pewnością się zachwycą.

Znajdź nas:
Stawka 5% VAT

.pl
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Kupując tę
książkę, wspierasz
edukację dzieci

Kupując tę
książkę, wspierasz
edukację dzieci

Kupując tę
książkę, wspierasz
edukację dzieci

85410

Polecamy również:

PARKU
W PARKU

Projekt okładki: Hubert Włodarczyk Ilustracje: Freepik
Skład: Hubert Włodarczyk Redakcja: Katarzyna Gaszyńska
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KOLOROWANKI
KOLOROWANKI
KOLOROWANKI A 4
Pakiet 60 kolorowanek to zestaw rozwijający nie tylko zdolno99
ści manualne dziecka, ale też, ze względu na bardzo bogatą tematykę,

6

poszerzający jego horyzonty i rozwijający wyobraźnię.

Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,7 cm
(60 sztuk)

41999

Pakiet
60 kolorowanek
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KOLOROWANKI
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KOLOROWANKI
KOLOROWANKI
KOLOROWANKI A 4
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: A4 21 x 29,7 cm

50

KOLOROWANKI

51

KOLOROWANKI
KOLOROWE KREDKI

9

49

Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 28 cm

Kolorowanie bawi, uczy i rozwija zdolności manualne dziecka.
Podczas zabawy z tymi książeczkami dzieci poznają także nowe
słowa. Wiele godzin dobrej zabawy gwarantowane!

KOLORUJE I POZNAJE ZWIERZATKA
‘
‘
‘

6
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Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
Format: 21 x 22,5 cm

Dzieci uwielbiają zwierzątka, a kolorowanie to doskonała aktywność rozwijająca sprawność dłoni i palców. Piękne
ilustracje sprawią, że dzieci chętniej sięgną po kredki lub farbki.

KOLOROWANKI
UCZE SIE RYSOWAC´
‘ ‘
Liczba stron: 32
Dzięki tej serii dziecko nauczy się, jak rysować różne zwierzęta.
Oprawa: miękka
49
To najlepsza droga do zostania prawdziwym artystą.
Format: 21 x 28 cm

9

PAKIET 100 KOLOROWANEK
To zbiór zróżnicowanych tematycznie, 8-stronicowych kolorowanek.
Pakiet sprzedawany jest jako całość.

23899

Liczba stron: 8
Oprawa: zeszytowa
Format: A5
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KOLOROWANKI
WIELKOFORMATOWE
MAPY DO KOLOROWANIA

BESTSELLER

Liczba stron: okadka + mapa
Oprawa: miękka
Format: 68 x 95,2 cm

11

99

Kiedy nabierają barw, przemieniają się w prawdziwe dzieła
sztuki! Mapy do kolorowania bawią, uczą, relaksują, pobudzają wyobraźnię i spostrzegawczość, ćwiczą koncentrację
i pamięć, kształtują sprawności potrzebne do nauki pisania.

PLAKATY DO KOLOROWANIA
Dzieci lubią dzielić się swoją twórczością z najbliższymi. Plakaty do kolorowania
im to ułatwią, bo posiadają perforację ułatwiającą bezproblemowe usunięcie
Liczba stron: 32
z książki pojedynczej pokolorowanej kartki z dziełem małego artysty.
Oprawa: miękka

Format: 24,5 x 33 cm
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KULINARNE
.

ZYJ ZDROWO
Pięknie ilustrowana seria Żyj zdrowo pomoże Wam zadbać o siebie, zachować piękno i dobre samopoczucie.
Znajdziecie w niej przepisy na zdrowe potrawy i koktajle oraz receptury na różne dolegliwości.

APTEKA

KOKTAJLE
APTEKA
YJ ZDROWO

Ż
ŻYJ ZDROWO

zielone

45

KOKTAJLE
ŻYJ ZDROWO

ŻYJ ZDROWO

ŻYJ ZDROWO

Oryginalne i tradycyjne połączenia smaków owoców, warzyw
i ziół. Przepisy na soki, koktajle i smoothies, jakich jeszcze nie
było.

Piękno i zdrowie w szklance - ta publikacja
to skarbnica pomysłów na smakowitą
zmianę diety.

Zamówienia telefoniczne
62 753 66 83
wew. 40 lub 22

w tym 5% VAT

w tym 5% VAT

Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o.
62-800 Kalisz,
ul. Godebskiego 21

biuro@wydawnictwomartel.pl
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Liczba stron: 168
Oprawa: twarda
Format: 21 x 21 cm

© by Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o.
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zielone KOKTAJLE

DOMOWA

DOMOWA
zielone

TU ISBN

SMACZNA KUCHNIA
Seria książek Smaczna kuchnia zawiera zbiór przepisów na wspaniałe,
smakowite potrawy, łatwe do przygotowania dla każdego, kto choć trochę interesuje się kulinariami.

Liczba stron: 280
Oprawa: twarda
Format: 21 x 21 cm
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99

NAJLEPSZE PRZEPISY BEATY
Zbiór doskonałych, przygotowywanych z wielkim wyczuciem smaku, przepisów, opatrzonych przepięknymi, profesjonalnymi zdjęciami. To propozycja kulinarna popularnej blogerki – Beaty Pawlak. Książka zawiera najlepsze receptury z blogu
oraz zupełnie nowe, których nie znajdziecie nigdzie indziej.

2399
Liczba stron: 256
Oprawa: miękka
Format: 16,5 x 24 cm

2399
Liczba stron: 214
Oprawa: miękka
Format: 16,5 x 24 cm
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´
PRZEPISY
SIOSTRY MARII
WYDANIE W TWARDEJ OPRAWIE
Seria książek z przepisami Siostry Marii to prawdziwa skarbnica wiedzy kulinarnej przekazywanej z pokolenia
na pokolenie. Książki zawierają około 150 sprawdzonych przepisów na dania, które każdy bez problemu przygotuje
w domowym zaciszu. Wszystkie przepisy podane zostały w prosty, a zarazem szczegółowy sposób, dzięki czemu
w kuchni zawsze odniesiesz sukces. Do każdego z przepisów dołączone jest piękne zdjęcie, pokazujące daną potrawę.
Z książkami Siostry Marii gotowanie staje się czystą przyjemnością!

Wydawnictwo MARTEL
Sp. z o.o.

62-800 Kalisz,
ul. Godebskiego 21

Księgarnia internetowa
www.wydawnictwomartel.pl
biuro@wydawnictwomartel.pl

w tym 5% VAT
Zamówienia telefoniczne
62 753 66 83 wew. 40 lub 22

Dania i potrawy z drobiu Siostry Marii
to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych
przepisów na łatwe do przygotowania
potrawy z kurczaka, indyka, kaczki
i gęsi. Od zup zaczynając, poprzez
różnego rodzaju sałatki, rolady,
pasztety, na drobiu duszonym,
pieczonym i smażonym kończąc.

Siostra Maria

ZDROWA

W serii ukazały się tytuły:

189 przepisów Siostry Marii
Ciasta i ciasteczka Siostry Marii
Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii
Przepisy na pyszne mięsa Siostry Marii
Przetwory i nalewki Siostry Marii
Dekoracje stołów i potraw Siostry Marii
Zupy Siostry Marii
Zioła Siostry Marii
Pieczywo Siostry Marii
Pierogi i dania mączne Siostry Marii
Domowa apteka Siostry Marii
Desery Siostry Marii
Dania i potrawy z grilla Siostry Marii
Zielone koktajle Siostry Marii
Dania i potrawy z ziemniaków Siostry Marii
Dania i potrawy z ryb Siostry Marii
Rodzinne i uroczyste obiady Siostry Marii
Dania i potrawy z drobiu Siostry Marii

KUCHNIA

Dbaj

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

O SERCE

Z DROBIU
SIOSTRY
MARII

facebook.com/wydawnictwo.martel
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Liczba stron: 288
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DANIA I POTRAWY

SIOSTRY
MARII

© by Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o.

SIOSTRY MARII

Z DROBIU

Oprawa: twarda
Format: 14,5 x 20 cm

O SERCE

To prawdziwa skarbnica wiedzy kulinarnej
przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

ZDROWA KUCHNIA Dbaj

28

99

Zdrowa Kuchnia- Gotuj na parze to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych przepisów na zdrowe i łatwe
do przygotowania potrawy na parze, od gotowanych warzyw
zaczynając, poprzez dietetyczne mięsa, ryby i delikatne omlety, na
pierożkach, bułeczkach i kluskach drożdżowych kończąc.

Z DROBIU

DANIA
I POTRAWY

Siostra Maria

DANIA I POTRAWY

Liczba stron: 288

SIOSTRY MARII

W serii ukazały się tytuły:

Z MAKARONEM
SIOSTRY MARII

Z ZIEMNIAKÓW

SIOSTRY
MARII

Dania i potrawy z makaronem
Siostry Marii to kolejna z serii znakomita
książka zawierająca wiele sprawdzonych
k
przepisów na lubiane i łatwe do
przygotowania potrawy z makaronem,
od przepisów na domowy makaron
zaczynając, poprzez makaronowe dania
z warzywami, mięsem, rybami, owocami
morza, na słodkich makaronowych
daniach kończąc.

To prawdziwa skarbnica wiedzy
kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

martel

facebook.com/wydawnictwo.martel
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To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

Z RYB

SIOSTRY MARII

SIOSTRY
MARII

Dania i potrawy regionalne Siostry Marii
to kolejna z serii znakomita książka,
która tym razem zawiera wiele
sprawdzonych i bardzo różnorodnych
przepisów na dania pochodzące
z różnych rejonów Polski. Dzięki nim
każdy będzie miał okazję spróbować,
jak smakuje kuchnia typowa dla
danego regionu, a dokładne opisy
i wskazówki oraz piękne zdjęcia
z pewnością w tym pomogą.
To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.
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189 przepisów Siostry Marii
Ciasta i ciasteczka Siostry Marii
Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii
Przepisy na pyszne mięsa Siostry Marii
Przetwory i nalewki Siostry Marii
Dekoracje stołów i potraw Siostry Marii
Zupy Siostry Marii
Zioła Siostry Marii
Pieczywo Siostry Marii
Pierogi i dania mączne Siostry Marii
Domowa apteka Siostry Marii
Desery Siostry Marii
Dania i potrawy z grilla Siostry Marii
Zielone koktajle Siostry Marii
Dania i potrawy z ziemniaków Siostry Marii
Dania i potrawy z drobiu Siostry Marii
Rodzinne i uroczyste obiady Siostry Marii
Dania i potrawy z ryb Siostry Marii

Dania i potrawy z ryb Siostry Marii
to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych
przepisów na łatwe do przygotowania
potrawy z ryb i owoców morza,
od zup zaczynając, poprzez różnego
rodzaju pasty, tatary i sałatki,
na rybach duszonych, pieczonych
i smażonych kończąc.
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DANIA I POTRAWY
REGIONALNE

SIOSTRY
MARII

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

Z RYB

Z RYB

Dania i potrawy jednogarnkowe
Siostry Marii to kolejna z serii
znakomita książka zawierająca wiele
sprawdzonych przepisów na pożywne
i sycące potrawy z jednego garnka,
od gęstych, wieloskładnikowych zup
zaczynając, poprzez różnego rodzaju
gulasze, zapiekanki, kasze z warzywami,
na klasycznym leczo czy risotcie kończąc.
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Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii
to znakomita książka, w której
znajduje się wiele wyśmienitych
i sprawdzonych przepisów nie tylko
na zdrowe i bogate w witaminy
sałatki, ale także na pożywne dania
z warzyw, które mogą stanowić
samodzielny posiłek. Dzięki
dokładnym opisom i wskazówkom,
a także pięknym zdjęciom każda
surówka, sałatka czy inna potrawa
warzywna zawsze się uda.

189 przepisów Siostry Marii
to znakomite pomysły
na typowo świąteczne
dania i wypieki, tradycyjne
potrawy na przyjęcia
w rodzinnym gronie, okresy
Adwentu, Wielkiego Postu
oraz karnawału.
Książka ta jest skarbnicą
wiedzy kulinarnej
przekazywanej z pokolenia
na pokolenie.

W serii ukazały się tytuły:

To prawdziwa skarbnica wiedzy
kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.
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Przetwory i nalewki Siostry Marii
Dekoracje stołów i potraw Siostry Marii
Zupy Siostry Marii
Zioła Siostry Marii
Pieczywo Siostry Marii
Pierogi i dania mączne Siostry Marii
Domowa apteka Siostry Marii
Desery Siostry Marii
Dania i potrawy z grilla Siostry Marii
Zielone koktajle Siostry Marii
Dania i potrawy z ziemniaków Siostry Marii

Dania i potrawy z ziemniaków
Siostry Marii to kolejna z serii
znakomita książka zawierająca wiele
sprawdzonych przepisów na lubiane
i łatwe do przygotowania potrawy
z ziemniaków, od opiekanych
kartofelków zaczynając, poprzez
uwielbiane przez dzieci frytki,
kopytka, różnego rodzaju kluseczki,
placki ziemniaczane, na zapiekankach
i sałatkach kończąc.
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189 przepisów Siostry Marii
Ciasta i ciasteczka Siostry Marii
Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii
Przepisy na pyszne mięsa Siostry Marii
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W Przepisach na pyszne
mięsa Siostry Marii znajdziesz
znakomite przepisy
na najpopularniejsze polskie
dania z drobiu, wołowiny,
wieprzowiny i dziczyzny, idealne
na powszedni lub niedzielny
obiad, spotkanie w gronie
rodziny oraz uroczyste przyjęcie.
Nasza książka to wspaniały
prezent dla wszystkich
miłośników polskiej kuchni!
To prawdziwa skarbnica wiedzy
kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.

Liczba stron: 288

Zupy Siostry Marii to znakomita
książka, w której znajduje się wiele
sprawdzonych przepisów na doskonałe,
pożywne zupy z warzyw, owoców
i ryb. Większość z nich może stanowić
samodzielny, bardzo wartościowy
posiłek. Dzięki dokładnym opisom
i wskazówkom, a także pięknym
zdjęciom, wszystkie zupy
zawsze się udadzą.
W serii ukazały się tytuły:
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Sałatki i dania z warzyw Siostry Marii
Przepisy na pyszne mięsa Siostry Marii
Przetwory i nalewki Siostry Marii
Dekoracje stołów i potraw Siostry Marii
Zupy Siostry Marii
Zioła Siostry Marii

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.
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´
PRZEPISY
SIOSTRY MARII
WYDANIE W MIEKKIEJ OPRAWIE
‘

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Wydawnictwo MARTEL
Sp. z o.o.

62-800 Kalisz,
ul. Godebskiego 21

Księgarnia internetowa
www.wydawnictwomartel.pl

biuro@wydawnictwomartel.pl

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.
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Potrawy Z MAKARONEM Siostry Marii

Siostry Marii

O SERCE
To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Cena: 19,90 zł
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62-800 Kalisz,
ul. Godebskiego 21

Potrawy z makaronem Siostry Marii
to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych przepisów
na lubiane i łatwe do przygotowania potrawy
z makaronem, od przepisów na domowy
makaron zaczynając, poprzez makaronowe
dania z warzywami, mięsem, rybami,
owocami morza na słodkich
makaronowych daniach kończąc.
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Zamówienia telefoniczne
62 753 66 83 wew. 40 lub 22

Potrawy
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Cena: 19,90 zł

CUKRU

To prawdziwa skarbnica
wiedzy kulinarnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

JEDZ ZDROWO!
SIOSTRA
MARIA

Gotuj na parze. Jedz zdrowo to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych przepisów na zdrowe i łatwe
do przygotowania potrawy na parze, od gotowanych warzyw
zaczynając, poprzez dietetyczne mięsa, ryby i delikatne omlety, na
pierożkach, bułeczkach i kluskach drożdżowych kończąc.

JEDZ ZDROWO
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Księgarnia internetowa
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DANIA BEZ GLUTENU JEDZ ZDROWO

Gotuj na parze. Jedz zdrowo to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych przepisów na zdrowe i łatwe
do przygotowania potrawy na parze, od gotowanych warzyw
zaczynając, poprzez dietetyczne mięsa, ryby i delikatne omlety, na
pierożkach, bułeczkach i kluskach drożdżowych kończąc.

JEDZ ZDROWO!

SIOSTRA MARIA

Gotuj na parze. Jedz zdrowo to kolejna z serii znakomita książka
zawierająca wiele sprawdzonych przepisów na zdrowe i łatwe
do przygotowania potrawy na parze, od gotowanych warzyw
zaczynając, poprzez dietetyczne mięsa, ryby i delikatne omlety, na
pierożkach, bułeczkach i kluskach drożdżowych kończąc.

DBAJ O SERCE
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PILNUJ CUKRU
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JEDZ ZDROWO!

Siostra Maria

DBAJ O SERCE

Siostra Maria

PILNUJ CUKRU

Siostra Maria

Siostra Maria

Siostra Maria

SIOSTRA MARIA

DANIA

BEZ GLUTENU
JEDZ ZDROWO!

PORADNIKI
365 DNI W OGRODZIE I NA DZIAŁCE

Liczba stron: 328
Oprawa: twarda
Format: 21,0 x 21,0 cm

47
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Ogród wymaga intensywnych starań i doglądania przez cały rok – tylko wtedy jego uprawa da nam wiele
satysfakcji. Nasz bogato ilustrowany poradnik zawiera informacje dotyczące zakładania i sposobów pielęgnacji wymarzonego ogrodu, wraz z propozycją gatunków, które warto w nim posadzić. Bez względu na to, czy skupimy się
na uprawie warzyw, drzew i krzewów owocowych, czy też kwiatów i roślin ozdobnych, w poradniku znajdziemy
wiele przydatnych porad. Zapoznamy się z podpowiedziami dotyczącymi gleby, architektury ogrodowej i narzędzi
ogrodniczych. Dowiemy się, jak gospodarować wodą na działce i jak stosować nawozy. Poznamy sposoby na pozbycie się szkodników i chwastów. Słowniczek terminów wyjaśni nam najważniejsze pojęcia ogrodnicze. Ta książka
to obowiązkowa pozycja na półce każdego działkowca!

59
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OKAZJONALNE
KRONIKI
Najcenniejsze chwile mojego życia to kronika, w której możecie utrwalać
ulotny czas dzieciństwa Waszej pociechy. W przyszłości będzie to doskonała pamiątka nie tylko dla Was, ale przede wszystkim dla Waszego dziecka.
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99

Liczba stron: 88
Oprawa: twarda
Format: 25 x 25 cm

Wzruszająca podróż sentymentalna, opowieść o rodzących się matczynych uczuciach oraz o więzi między matką i dzieckiem. Wspaniała pamiątka, którą każda przyszła lub świeżo upieczona mama będzie chciała
uzupełnić dla swojego maleństwa.
Album opatrzony jest kodem QR z muzyką relaksacyjną, która umili piękne, wspólne chwile zarówno mamie,
jak i maluszkowi.
Liczba stron: 88
Oprawa: twarda
Format: 24 x 24 cm
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DLA KAŻDEJ MATKI I KAŻDEGO DZIECKA! 60

.
BOZONARODZENIOWE
W Niezbędniku bożonarodzeniowym znajdują się propozycje listu
oraz koperta zaadresowana do Świętego Mikołaja, planer
przedświąteczny, łatwe przepisy na domowe słodkości, ozdoby
choinkowe do własnoręcznego wykonania, winietki do wycięcia,
zawieszki na prezenty i... Koniecznie sprawdź co jeszcze!
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Oprawa: miękka
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Zróżnicowane zadania
w świątecznej szacie graficznej
umilą zimowe wieczory
każdemu dziecku.
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Liczba stron: 32
Oprawa: zeszystowa
Format: 29 x 20,5 cm

Kolorowanki z naklejkami
o tematyce
bożonarodzeniowej.
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Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm
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Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: zeszystowa
Format: 29 x 20,5 cm

OKAZJONALNE
KOLOROWANKI WIELKANOCNE
Fantastyczna świąteczna odsłona kolorowanki w formie
wygodnej do przenoszenia teczki z uchwytem. Zawiera nie
tylko piękne ilustracje, ale też niezwykle barwne naklejki.
Dostarczy każdemu dziecku wspaniałych wrażeń!
Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

NAKLEJEK GRATIS
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99

Łączy wielkanocne obrazki do kolorowania z prostymi,
kreatywnymi zadaniami. Zawiera również naklejki oraz miejsca
do ich wklejania. Zainteresuje nawet najbardziej wymagającego
smyka!
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Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm
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NAKLEJEK GRATIS

Tradycyjna kolorowanka w świątecznej szacie graficznej.
Umili maluchom czas i ułatwi rodzicom rozmowę z dziećmi o
Wielkanocy.
Liczba stron: 16 + naklejki
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 28,5 cm

NAKLEJEK GRATIS
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OBRUSY DO KOLOROWANIA
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Liczba stron: okładka + obrus
Oprawa: miękka
Format: 68,6 x 96,8 cm

OBRUS DO KOLOROWANIA
68,6 X 96,8 CM

Wspaniała zabawa
dla Twojego dziecka!

OBRUS DO KOLOROWANIA
68,6 X 96,8 CM

OBRUS DO KOLOROWANIA
68,6 X 96,8 CM
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´ I TOASTÓW
WIELKA KSIEGA ZYCZEN
‘
Czy w trakcie składania komuś życzeń kiedykolwiek zabrakło Ci słów,
a wszystkie znane zwroty wydały się nagle zbyt wyświechtane? A może znasz
kogoś, komu winszowanie sprawia szczególną trudność? Jeśli tak, to Wielka
księga życzeń i toastów powstała właśnie z myślą o Tobie! Znajdziesz tu gotowe rymowanki świąteczne, ślubne, imieninowe, urodzinowe, jubileuszowe
oraz związane z uroczystościami, takimi jak np. chrzest, pierwsza komunia
czy bierzmowanie.
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Liczba stron: 248
Oprawa: twarda
Format: 17 x 23,5cm
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´
AKADEMIE
AKADEMIE
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99

Seria Akademia to wspaniałe książeczki, dzięki którym każde dziecko będzie
mogło wyczarować oryginalne ozdoby. Wszystkie zawarte w nich projekty
są łatwe do wykonania. Dodatkowo każdy opis opatrzony jest barwnymi fotografiami, na których przedstawiono, krok po kroku, jak należy wykonać daną
ozdobę.
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Oprawa: miękka
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propozycja dla
Akademia ozdabiania to doskonała
o swoją edukację
każdego dziecka rozpoczynająceg
dzięki którym młody
szkolną. Znajdują się w niej projekty,
i segregatory,
człowiek, zamiast kupować różne pojemniki
będzie mógł je
pracy,
by zorganizować swoje miejsce
znajdzie pomysły
sam wykonać. W Akademii ozdabiania
organizer na biurko,
na praktyczną komódkę na drobiazgi,
mógł pięknie obłożyć
„groźny” pojemnik na kredki. Będzie
zawarte
Wszystkie
szkolne.
swoje zeszyty i ozdobić przybory
do wykonania,
w książce propozycje są bardzo łatwe
fotografiami, na których
a każdy opis opatrzony jest barwnymi
dany przedmiot.
przedstawiono, krok po kroku, jak wykonać
prezent
Akademia ozdabiania to doskonały
dla każdego dziecka.

może pochwalić się
Każde dziecko jest szczęśliwe, kiedy
Poczucie dumy
rzeczą, którą samodzielnie wykonało.
siły i chętnie
sprawia, że nabiera wiary we własne

przystępuje do kolejnych wyzwań.
zawiera wiele
Nasza Akademia kreatywnego ucznia
przedmioty, które każde
wspaniałych projektów na ozdoby i
a później praktycznie
dziecko może samodzielnie wykonać,
Wszystkie zawarte
wykorzystać lub komuś podarować.
a każdy
wykonania,
w książce propozycje są łatwe do
na których
opis opatrzony jest barwnymi fotografiami,
ozdobę.
przedstawiono, krok po kroku, jak wykonać
prezent
Akademia kreatywnego ucznia to wspaniały
dla każdego dziecka.
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Dlaczego warto

CZYTAĆ
dzieciom?

Czytanie i opowiadanie dzieciom
to doskonały sposób, by odkryć przed nimi bogactwo języka. Dzięki temu
maluchy poszerzają zasób słownictwa i uczą się konstrukcji zdaniowych.
Przede wszystkim jednak rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

15
6-8
75%

minut codziennego czytania z dzieckiem
pozwala zaprezentować mu milion
zapisanych słów rocznie.

latki, które poproszono o opowiedzenie
przeczytanej im wcześniej historii,
zdecydowanie lepiej rozumiały tekst.

W książkach znaleźć można wiele słów, które w trakcie
codziennego obcowania z językiem mówionym nie pojawiają
się zbyt często. Książki dla dzieci zawierają o 50% więcej
rzadkich słów niż programy telewizyjne.

wiedzy, jaką zdobywamy w całym
życiu, przyswajamy, zanim
skończymy dwa lata.

Świadomi rodzice kupują dzieciom mądre książki

Książka rozwija
inteligencję
i zdolność empatii

Książka może stawiać
pytania, które angażują
i pobudzają do dalszych
przemyśleń

