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ma   to   mama   tata

Mama i tata 
To mama, a to tata.
Mama ma . 
Tata ma .

tata

mama
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mata   Tom   tam

A tam?
Tam  Tom i mata.

mata
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ta   lala   Lola

To lale
To lala.
Ta lala to Lola.
Lola ma .

lala
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Lila   Ela   Tola   tamta

A to? I to lale.
To lala Lila. To lala Ela.
Tamta lala to Tola.

lale
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Kama   Kamil   kotka 

Kama i Lotek
To Kamil, a to Kama.
Kama to kotka Kamila.
Kama ma .

kotka
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Lotek   kotek   mleko

Lotek to kotek Tomka.
Ooo... ile tam mleka!
To mleko Lotka.
A to? To  kotki Klotki.

mleko

kotek
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Dodo   dom   Adam   klatka

To domy
To dom Adama.
Dom  to .
Dom  to . 
Dom  Dodo to klatka.

dom
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domy   damy   Ida   Kama

A to domy dla lal: Idy i Kamy.
Ida ma loki, a Kama ma kok.
Ida ma  i Kama ma .
Te lale to damy! 

domy
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buty   lubi   Beata   Bobik   

Beata i Bobik
To Bobik, a to Beata.
Beata lubi Bobika. A Bobik?
Bobik lubi buty Beaty.
Kto ma buty Beaty?
Bobik!
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lato   ule   motyle

Bobik lubi lato, motyle i .
Domy  to ule.
Tata Beaty ma ule.

buty

ule
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cudaki   macki   kolce   Cecylka

Cudaki Cecylki
Ula ma dla Cecylki malutkie cudaki.
To Lucek i Mucek.
Lucek ma kolce, a Mucek macki.

cudaki

kolce
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kocyk   kucyk   cacka   klocki

Cecylka lubi takie cacka.
Cecylka ma dla Uli kucyka i kocyk. 
A co Cecylka ma dla Olka? Klocki!

macki

15



Nela   luneta   noc   balkon

Noc
Ale noc! Tyle  !
To balkon Neli.
Tam Ilona, Nela i tata Neli.
Tata Neli to Leon. Bada  .
To luneta taty Neli.

noc
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monety   banan   balon

 – O,  nad domami. A to co?
 – To !

 –  to banan, a  to monety!
 – A tam? O! Tam lata balon!

luneta
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Teraz masz w rękach…

z czytaniem cz. 1

Ta książka pomaga sześcio- i siedmiolatkom  
samodzielnie odkrywać radość czytania. 
Na początku dzieci rozpoznają pojedyncze litery,  
potem czytają słowa i zdania, by na końcu cieszyć się  
lekturą zabawnych historyjek autorstwa najlepszych  
współczesnych bajkopisarzy. Wciągające ilustracje  
dodatkowo rozbudzają ciekawość i motywują najmłodszych 
do poznawania kolejnych liter. Potem – bawiąc się naklejkami 
i gwiazdkami dołączonymi do książki – dzieci weryfikują 
umiejętność czytania ze zrozumieniem.  
Bo nic tak nie cieszy jak samodzielnie osiągnięty sukces!

Nowa Era Sp. z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
Infolinia: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

„Zabawa z…” to nowa seria, która…

• zamienia naukę w przygodę
• wciąga dzieci do wartościowej zabawy
• uczy samodzielnego pokonywania trudności
• pozwala na bieżąco cieszyć się postępami
• nagradza zaangażowanie dziecka
• daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy 


