
Rok z czasopismem

KWIECIEŃ



Jeśli poszukujesz:
›  inspiracji do pracy z dziećmi 
›  scenariuszy zabaw i zajęć
› wiedzy o rozwoju i wychowaniu dziecka
›  gotowych materiałów do zajęć 
›  tekstów inscenizacji i wierszy
› pomysłów na współpracę z rodzicami

Jesteśmy czasopismem dla Ciebie!

Dlaczego „Przedszkolne ABC”?
Magazyn zawiera treści interesujące dla szerokiego grona 
odbiorców: nauczycieli przedszkoli, opiekunów grup 
żłobkowych, rodziców oraz studentów i  pracowników 
naukowych wyższych uczelni.
Kto nas wspiera?
Naszą działalność wspierają przedstawiciele środowisk 
naukowych, a  także specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, lekarze oraz twórczy wychowawcy. Współpracują 
z nami ogólnopolskie stowarzyszenia i fundacje.
Jakie są nasze atuty?
Jesteśmy jedynym na polskim rynku czasopismem, którego 
przedmiotem zainteresowań jest wychowanie i  edukacja 
dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Zapewniamy 
najwyższą jakość merytoryczną publikowanych artykułów.

Przedstawiamy 
›  Ciekawe pomysły zrealizowane przez twórczych 

nauczycieli. 
›  Nowości z literatury fachowej i pięknej oraz środki 

dydaktyczne wspomagające proces wychowania 
i edukacji dzieci w wieku od pierwszego do siódmego 
roku życia.

›  Informacje o aktualnych wydarzeniach znaczących 
dla edukacji najmłodszych.

to czasopismo nauczycieli z pasją! 

Dołącz do grona 15 140 
naszych sympatyków i czytelników!

Poznaj nas bliżej 
– odwiedź naszą stronę internetową: 
http://www.przedszkolneabc.pl 
i profil czasopisma na Facebooku: 
https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC. 































































Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne ABC”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.

Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.

Cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VAT). Koszty wysyłki pokrywa Wydawca.

* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.
** Proszę wpisać krzyżyk w wybrane pole.

Formularz zamówienia
prenumeraty czasopisma

dAne zAmAWiAjąCego / dAne do fAKTury dlA insTyTuCji*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*

Kod pocztowy, miejscowość

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC”
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej
przesyłanej drogą elektroniczną.

W przypadku przedłużenia prenumeraty 
udzielamy rABATu w wysokości 5%

Ulica, nr domu i mieszkania

NIP*

Zamawiam:

Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Miejscowość i data

Podpis osoby zamawiającej Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*

Trzy
kolejne wydania** 72 zł

jedenaście
kolejnych wydań** 264 zł

sześć
kolejnych wydań** 144 zł


