Spoštovani starši!
»Otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši,« je prepričan poznavalec
knjig, založništva in branja, dr. Miha Kovač.
Z branjem se otroci razvijajo v misleča, čuteča in empatična bitja. Širijo in poglabljajo si
besedišče in se učijo osredotočanja. Vstopajo v različne svetove in usode, zaradi česar svet
vidijo tudi skozi oči, ki so drugačne od njihovih. Otroci, ki berejo, so bolj ustvarjalni, bolje
razumejo sebe in svet in so uspešnejši tako v šoli kot pozneje v življenju.
Otroka k branju pritegnemo tudi s kakovostno revijo, prilagojeno njegovi starosti in
zanimanjem. Tukaj je nekaj namigov za različne starosti:

Revija Cicido ob skupnem branju tke tesne vezi med predšolskim otrokom
in odraslim. Skupaj uživajte ob pravljicah, zgodbah, pesmicah in ugankah.
Pripovedujte, uprizorite jih z gibanjem, zapojte, ustvarjajte. Občudujte
ilustracije. Z otrokom poiščite področja, ki ga zanimajo. Rešujte naloge,
lepite nalepke …
Darilo za naročnike: knjiga Enci benci na kamenci

Znanstveniki dokazujejo, da je v dobi zaslonske tehnologije branje na
papirju še pomembnejše za razvoj otrokovih možganov. Revija Ciciban
prijazno vabi k branju s kakovostno književnostjo, raznolikimi poljudnimi
besedili s področij, ki otroke najbolj zanimajo, vrhunskimi ilustracijami,
izbranimi fotografijami ter kratkočasnimi nalogami.
Darilo za naročnike: knjiga Cici vici na polici

V reviji Cici zabavnik igrive in privlačne ugankarske naloge, kot so
labirinti, zavozlanke, križanke, kvizi, iskanje razlik …, dopolnjujejo še
namigi za ustvarjanje z lahko dostopnimi materiali ter naloge za
sproščeno usvajanje angleškega besedišča. Letos tudi z nalogami za
spodbujanje miselnega razvoja otrok po metodi NTC dr. Ranka Rajovida.
Darilo za naročnike: peresnica z voščenkami

Moj planet je odlična revija za mlade ljubitelje živali, navdušence nad
naravo in naravoslovjem, pustolovce in navdušene raziskovalce.
Spoznavajo domače in divje živali ter rastline. Opazujejo naravne pojave in
varujejo okolje. Potepajo se po svetu vse do vesolja in izvajajo zanimive
poskuse. Razumljiva besedila in odlično slikovno gradivo pridejo prav tudi
v šoli!
Darilo za naročnike: peresnica z živalskim motivom

Izzivi odraščanja in najstniških let so veliko bolj obvladljivi, če ti jih
pomaga premagovati nekdo, ki te razume, a pri tem ni pokroviteljski. Ki te
zabava in razvedri ter marsičesa nauči. Ki s tabo spremlja glasbo, modo,
film, šport … Ki ti pojasni tudi tisto, kar ti je neprijetno vprašati.
Ki klepeta s teboj na netu in na družabnih omrežjih. Še dobro, da
Imajo najstniki revijo Pil.
Darilo za naročnike: športne slušalke Bluetooth

Gea je edina izvirna slovenska poljudnoznanstvena revija za bralce vseh
starosti od starejših osnovnošolcev naprej. Prinaša aktualne naravoslovne
in družboslovne teme z vsega sveta. Poljudno predstavlja znanost in
tehnologijo. Niza ideje za družinske izlete in potovanja ter navdušuje z
odličnimi potopisi in intervjuji s slovenskimi znanstveniki. Že 30 let!
Darilo za naročnike: Atlas sveta za OŠ in SŠ (izdaja iz leta 2010)

Ugodnosti pri naročilu revij(e) v vrtcu oziroma šoli:
 20 % nižja cena kot v prosti prodaji, 30 % nižja cena ob nakupu kompleta dveh in 35
% nižja cena v primeru naročila treh ali več revij
 Darilo za naročnike, ki ga prejmete novembra.
 Brezplačna koda za dostop do interaktivnih nalog na portalu www.UCIMse.com v
vrednosti 14,90 € za predmet in razred po izbiri (kodo za dostop prejmete v oktobrski
številki revije).
 Revijama Cicido in Ciciban je osemkrat v letu priložena še brezplačna revija za starše
Pogled.
Izkoristite odlično ponudbo in oddajte izpolnjeno naročilnico poverjeniku/poverjenici na
vaši šoli ali v vrtcu.

Lepo vas pozdravljam,

Monika Jagodič Gobec
Vodja sektorja Prodaja revij in promocija izobraževalnih vsebin

