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Okapi

1.Toupie,

Poszerza horyzonty!

Zabawa słowami i rysunkami!

Pismo ukazuje się dwa razy w miesiącu
Artykuły poświęcone są problemom szkolnego życia młodzieży, relacjom z rówieśnikami,
dorastaniu. Okapi w sposób atrakcyjny zachęca młodych czytelników do otwarcia się
na świat, pomaga w zrozumieniu bieżących wydarzeń i w przygotowaniu do dorosłego życia

Urocze historie, pięknie zilustrowane, przedstawiają świat w sposób przyjazny dla
młodego czytelnika. Razem z małymi bohaterami dziecko w wieku przedszkolnym bawi się oraz
uczy, przezywa ich historie i emocje a przy okazji poznaje nowe słowa
, śpiewa piosenki przykleja naklejki, koloruje, rysuje i gotuje

Toupie Chansons et Petites Mains
Wspierają rozwój artystyczny najmłodszych uczniów!
Dwa pisma w jednym abonamencie

Géo Ado

Toupie Chanson stanowi wspaniały, pięknie zilustrowany zbiór klasycznych

Zachęca do poznawania świata!

piosenek francuskich dla dzieci, z tekstami i nutami muzycznymi. Do książeczki

Pismo poświęcone jest przyrodzie i problemom naszej planety.

dołączona jest płyta CD. Cała pozycja jest fantastycznym pomysłem na naukę

Czytelnik znajdzie w nim reportaże, artykuły o młodzieży z innych

języka obcego przez śpiew. Dzieci to bardzo lubią!

krojów oraz zdjęcia które pozwolą mu się zachwycić pięknością świata.

Petites Mains jest propozycją wielu plastycznych pomysłów do zrealizowania z dziećmi:
w klasie, w domu na zajęciach pozalekcyjnych. Pomysły są bogato zilustowane i
szczegółowo wytłumaczone:jak coś wykonać udekorować a potem wykorzystać

Phosphore

Youpi, j’ai compris

Zrozumieć świat, odkryć siebie i pogodnie patrzyć w przyszłość!

Dzieci lubią odkrywać świat i zdobywać wiedzę

Pismo skierowane jest do licealistów, jako że porusza najbardziej interesujące ich tematy.
Pomaga w zrozumieniu współczesnego świata, uczy podążania w zgodzie z własnymi
przekonaniami, pomaga wyrobić sobie własne zdanie, budować swoją osobowość oraz
mądrze wybrać studia.

Czasopismo pełne ciekawych, bogato ilustrowanych faktów Historia, biologia, geografia
sztuka i nauka -wszystkie tematy są wzbogacone propozycjami ciekawych doświadczeń
oraz angażujących gier, do przeprowadzenia w klasie. Pismo przeznaczone jest dla dzieci
które już czytają oraz tych, którym czyta nauczyciel czy rodzic podczas gdy one śledzą
ilustracje

Les dossiers de l’actualité

Images Doc

- Lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata i wiedzieć o nim coraz więcej!

Naturalna dziecięca ciekawość świata zostaje zaspokojona radością zdobywania wiedzy

Pismo co miesiąc dostarcza najświeższych i najciekawszych informacji ze świata.
Podejmuje tak tematy społeczne i kulturalne, jak i sportowe.

Czasopismo o historii, przyrodzie, nauce. Wszystkie tematy przedstawione są za pomocą
reportaży, zdjęć, komiksów czy doświadczeń naukowych. Bogato zilustrowane krótkie
artykuły na poszczególne tematy idealnie się nadają do rozwinięcia w rozmowie bądź grze
zarówno w szkole jak i w domu

1jour, 1actu
Magazyn jest cotygodniowym zestawieniem najważniejszych informacji ze świata!
Dla starszych klas podstawówki oraz gimnazjum. Papierowa forma gazety/ plakatu
idealnie sprawdza się na lekcjach języka francuskiego oraz przy samodzielnej lekturze
W zrozumieniu tekstu pomagają ilustracje
Pismo wzbudza w dzieciach zainteresowanie światem, uczy głębiej
analizować otaczającą ich rzeczywistość oraz zachęca do dyskusji z dorosłymi
Gazetę ubogaca cotygodniowe wydanie internetowe.
Czytelnicy znajdą tam więcej artykułów, a także zdjęcia i filmiki

