


Książki po 8,00 zł

2

Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Pierwsza pomoc 
nie tylko dla 
przedszkolaków
Format 215x217 mm
oprawa twarda, s. 96
cena 19,90 zł

Pajączek 
Plączek
Format 192x192 mm
oprawa twarda, s. 56
cena 12,50 zł

Dobre maniery 
nie tylko dla 
przedszkolaków
Format 215x217 mm
oprawa twarda, s. 60
cena 16,90 zł

Słonik  
Bąbelek
Format 192x192 mm
oprawa twarda, s. 56
cena 12,50 zł
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Książki po 9,00 zł
NiezbędNik każdego dziecka

9,00 zł 9,00 zł

Dobre maniery
Książka, którą mieć wypada
Poradnik dla dzieci
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48
cena 14,90 zł

Pierwsza pomoc 
Książka na wszelki wypadek
Poradnik dla dzieci
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48
cena 14,90 zł
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki od 9,90 zł

Najpiękniejsze 
legendy polskie
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 56

9,90 zł

Najpiękniejsze 
baśnie polskie
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 56

9,90 zł

Księga niezapomnianych baśni
Format 220x280 mm
oprawa twarda, s. 204
cena 34,00 zł

Baśnie polskie
Format 210x290 mm
oprawa twarda, s. 144
cena 24,90 zł 

12,00 zł

19,00 zł Baśnie i legendy 
polskie
Format 210x280 mm
oprawa twarda, s. 176
cena 25,90 zł

12,00 zł
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Książki po 9,00 złksiążki po 9,90 zł

Bajki z morałem
Opowieści Ezopa
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48

Bajki pełne 
mądrości
Opowieści La Fontaine’a
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48

Najpiękniejsze 
baśnie
Opowieści braci Grimm 
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48

Najpiękniejsze 
baśnie
Opowieści Andersena 
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48

9,90 zł

9,90 zł9,90 zł

9,90 zł 9,90 zł

Najpiękniejsze baśnie
Opowieści Perraulta
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki od 10,00 zł

Strach ma wielkie oczy
Książka, która dodaje odwagi
Format 205x275 mm
oprawa twarda, s. 40
cena 19,90 zł

Jeszcze trochę!
Jak znaleźć umiar
Format 213x270 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 16,00 zł

Daj mi spokój!
Jak nie dać sobie dokuczać
Format 213x270 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 16,00 zł

Ale ja cię nie znam!
Jak odmawiać obcym
Format 213x270 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 16,00 zł

Co jeśli się zgubię?
Jak zachować się w tłumie
Format 213x270 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 16,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł
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Książki po 9,00 złksiążki po 10,00 zł
odkryj świat dziecięcych emocji

Jesteś jednym z nas
Opowieść o akceptacji
Format 217x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 15,90 zł

10,00 zł
Prezent dla ciebie
Opowieść o przyjaźni
Format 217x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 15,90 zł

10,00 zł
Gdzie jesteś, misiu?
Opowieść o uczuciach
Format 290x210 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 15,90 zł

10,00 zł
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki od 12,00 zł

Dobre uczynki 
Cecylki Knedelek
Format 150x210 mm
oprawa twarda
s. 200, cena 24,90 zł

Dobre maniery 
Cecylki Knedelek,
czyli o tym, że wypada 
wiedzieć, co wypada
Format 220x217 mm
oprawa twarda
s. 192, cena 29,00 zł

Księga wartości  
i dobrych obyczajów
Format 220x280 mm
oprawa twarda
s. 108, cena 26,00 zł

20,00 zł

14,00 zł

12,00 zł

14,00 zł

Słowniczek 
ortograficzny 
Cecylki Knedelek
Format 210x275 mm
oprawa twarda 
s. 272, cena 36,00 zł
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Książki po 9,00 złksiążki po 15,00 zł

Uszy do góry!
10 opowieści na lepszy nastrój
Format 240x280 mm
oprawa twarda, s. 64
cena 29,00 zł

O księciu,  
który dostał kosza
Format 270x240 mm
oprawa miękka, s. 72
cena 30,00 zł

O wilku,  
który nie zjadł nikogo!
Format 270x240 mm
oprawa miękka, s. 72
cena 30,00 zł

Palce lizać!
10 opowieści na lepszy apetyt
Format 240x280 mm
oprawa twarda, s. 64
cena 29,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

 

Baw się bezpłatną aplikacją, wykorzystuj dźwięki 
i ruchome obrazy. Dokończ rysunki i twórz to, na co 
masz ochotę! UrUchOm wyOBrAźnię i sAm PrO-
JEKtUJ tę KsiążKę!
Kreatywne opowieści zapraszają cię do aktywnego 
udziału w tworzeniu książki! możesz malować, wyci-
nać, przyklejać, a nawet być częścią czytanej historii!

Pobierz 

bezpłatną 

aplikację.

1

i baw się!
3

skieruj 
obiektyw 
telefonu 

na obrazek.

2
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki po 15,00 zł

Nosek, supermysz na tropie
Dlaczego rakieta lata, statek pływa, 
a samochód jeździ. Książka z płytą cD 
Format 215x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 26,00 zł 15,00 zł

Pszczoły i ich niezwykły świat
Książka z płytą cD 
Format 215x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 26,00 zł 15,00 zł

Biedronka i inni mieszkańcy łąki
Książka z płytą cD 
Format 215x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 26,00 zł 15,00 zł

Sikorka i jej przyjaciele
Książka z płytą cD 
Format 215x280 mm
oprawa twarda, s. 32
cena 26,00 zł 15,00 zł

każda książka z płytą cd



11Zamów telefonicznie 800 137 072 lub przez internet www.jednosc.com.pl/Strefa edukacji/

Książki po 9,00 złksiążki od 12,00 złksiążka to najlepszy prezent
18,00 zł18,00 zł

14,00 zł 14,00 zł12,00 zł

Co, jak i dlaczego
700 prostych odpowiedzi  
na trudne pytania
Format 200x270 mm
oprawa twarda, s. 208
cena 29,00 zł

Co, jak i dlaczego
500 prostych odpowiedzi  
na trudne pytania
Format 200x270 mm
oprawa twarda, s. 208
cena 29,00 zł

100% ciekawostek
to trzeba wiedzieć
Format 212x265 mm
oprawa twarda, s. 128
cena 19,00 zł

Jak zostać 
geniuszem?
Eksperymenty dla bystrzaków
Format 215x260 mm
oprawa twarda, s. 144
cena 25,00 zł

Już wiem, jak to działa!
Format 208x230 mm
oprawa twarda, s. 112
cena 28,00 zł
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki od 10,00 zł

Ilustrowana 
encyklopedia 
dla dzieci
Format 210x250 mm
oprawa twarda, s. 384
cena 39,00 zł

Ilustrowana 
encyklopedia 
zwierząt
Format 210x250 mm
oprawa twarda, s. 384
cena 39,00 zł

Szachy
mój pierwszy podręcznik
Format 190x238 mm
oprawa twarda, s. 160
cena 29,00 zł

*  do wyczerpania zapasów

Znak orła 
historia Polski 
w opowieściach dla dzieci
Format 205x285 mm
oprawa twarda, s. 48
cena 14,90 zł

365 dni w świecie wiedzy i zabawy
Format 195x245 mm
oprawa zintegrowana, s. 376
cena 49,00 zł

20,00 zł

23,00 zł

23,00 zł 23,00 zł

10,00 zł

gratis*
szachy 3d
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Książki po 9,00 złksiążki po 10,00 zł
kartonowe książki dla najmłodszych dzieci

bzzz-bzzz

stuk-puk

10,00 zł

Kto tak robi?
Format 160x160 mm
Oprawa twarda
kartonowe strony, s. 20
cena 15,00 zł

10,00 zł

Kto się schował?
Format 160x160 mm
Oprawa twarda
kartonowe strony, s. 20
cena 15,00 zł

10,00 zł

Kto jest głodny?
Format 160x160 mm
Oprawa twarda
kartonowe strony, s. 20
cena 15,00 zł

10,00 zł

Kto jest większy?
Format 160x160 mm
Oprawa twarda
kartonowe strony, s. 20
cena 15,00 zł
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Nawet 10% dodatkowego RABATU od cen z tego katalogu przy zamówieniu na www.jednosc.com.pl

książki od 11,00 zł
kupuj

taNiej

łatwiej

szybciej
O papieżu, który 
został świętym
Opowieść o Janie Pawle ii
Format 205x285 mm
oprawa twarda
s. 48, cena 16,90 zł

Polskie święte
Bohaterki dla dziewcząt
Format 205x260 mm
oprawa twarda
s. 48, cena 16,00 zł

99 historii 
biblijnych
Format 210x210 mm
oprawa twarda
s. 196, cena 22,00 zł

Polscy święci
Bohaterowie dla chłopców
Format 205x260 mm
oprawa twarda
s. 48, cena 16,00 zł

Bajki dla młodszych 
i starszych
Format 210x210 mm
oprawa twarda
s. 96, cena 26,00 zł

13,00 zł11,00 zł

14,00 zł 13,00 zł 13,00 zł



15Zamów telefonicznie 800 137 072 lub przez internet www.jednosc.com.pl/Strefa edukacji/

Książki po 9,00 zł
www.jednosc.com.pl

odwiedź 
strefę edukacji 

  sprawdź najciekawszą ofertę  
książek dla przedszkoli, szkół,  
instytucji oświatowych
  odkryj oryginalne pomysły  

na prezenty dla uczniów
  pobierz bezpłatne materiały  

edukacyjne
  skorzystaj z atrakcyjnych cen,  

promocji, rabatów

twoja ksiegarnia  
iNterNetowakupuj

taNiej

łatwiej

szybciej

zyskaj Nawet 10% 
dodatkowego rabatu

zamów przez internet 
z dowolnego miejsca, 

w dowolnym czasie 
i ciesz się z zakupów 

nawet nastepnego dnia.

jeśli kupisz za minimum 200 zł otrzymasz gratis zestaw 2 wyjątkowych książek.

Wartości w życiu rodziny
format 220x260 mm
oprawa twarda, s. 128

Ekostroje z niby-śmieci
format 190x228 mm

oprawa miękka, s. 120

BESTSELLER!



prezenty do zakupów

wydawnictwo jedNośĆ, ul. jana pawła ii nr 4, 25-013 kielce
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dnia
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do każdej zamówionej książki z prezentowanej  
oferty dołączamy okolicznościowy 

dypLom, kolorową zakładkę oraz arkusz 
układaNki edukacyjNej pL/eN.zakładki

mix wzorów

wybierane 
losowo

wybierane 
losowo

dyplomy
mix wzorów

czekamy 
Na twoje  

zamówieNie

Nie czekaj,
zamów 
już dziś!

www.jednosc.com.pl /strefa edukacji/ 
sprzedaz@jednosc.com.pl 
infolinia 800 137 072, dział sprzedaży 41 349 50 50

Oferta handlowa dla instytucji oświatowych. realizujemy zamówienia składane przez rady rodziców, żłobki, przedszkola, szkoły, biblioteki. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAt.  
Zamówione książki dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, wysokość których zależna jest od wagi zamówionych książek.

Zamówienia są realizowane za pobraniem (płatność przy dostawie przesyłki) lub przelewem (po przesłaniu do wydawnictwa zamówienia z pieczęcią i podpisem Dyrektora placówki).
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Anioł
Stróż
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Dlaczego rakieta lata?

Rakieta lata, ponieważ 
wyrzuca do tyłu 
duże ilości gazu. 
Ten odrzut popycha 
rakietę w przeciwnym 
kierunku – czyli do przodu.

Aby sprawdzić, jak 
działa odrzut, wypuść 
z ręki napompowany 
powietrzem balon. 
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Czyta: Paweł Sanakiewicz

Reżyseria: Marcin Włodarski

Muzyka i aranżacja: 
Tobias Kretschmer (Mainstudios)
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Wychowawca Dyrektor
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do 100 pierwszych zamówień  
gratis NakLejki motywacyjNe!

naklejki motywacyjne, mix wzorów
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KsiążKi 

to sposób

na nudę!

blue
ear

one
rhino

bag
ball

red
face

three
elephant

pencil
car

yellow
hair

four
giraffe

pencil case
teddy bear

green
eye

two
lion

book
doll

apple

boots

cat

banana

dress

dog

pear

trousers

horse

orange

T-shirt

rabbit

niebieski

ucho

jeden

nosorożec

plecak

piłka

czerwony

twarz

trzy

słoń

ołówek

samochód

żółty

włosy

cztery

żyrafa

piórnik

miś

zielony

oko

dwa

lew

książka

lalka

jabłko

buty

kot

banan

sukienka

pies

gruszka

spodnie

koń

pomarańcza

koszulka

królik


