PRZEDSZKOLA – INICJATYWY I PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY!
•

SPOTKANIE Z LECHEM TKACZYKIEM - AUTOREM BAJEK, KOMIKSÓW, PIOSENEK DLA DZIECI, SŁUCHOWISK,
FILMÓW ANIMOWANYCH, PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH

•

KONKURS MALUJEMY Z WYDAWNICTWEM ASTRUM POSTACIE Z BAJEK LECHA TKACZYKA

•

SŁUCHAMY I CZYTAMY BAJKI WYDAWNICTWA ASTRUM AUTORSTWA LECHA TKACZYKA – W RAMACH
AKCJI  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

•

KIERMASZ KSIĄŻEK WYDAWNICTWA ASTRUM DLA DZIECI I RODZICÓW – W RAMACH SPOTKANIA Z AUTOREM

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Astrum istniejące od 1990r. pragnie nawiązać współpracę z przedszkolami na terenie całego kraju.
Mamy dla Państwa wiele inicjatyw i propozycji. Jedną z nich jest spotkanie z autorem książek, słuchowisk, piosenek,
inscenizacji teatralnych, filmów animowanych dla dzieci Lechem Tkaczykiem – autorem ponad 100 bajek, komiksów,
scenariuszy teatralnych, piosenek, słuchowisk edukacyjno-muzycznych oraz filmów animowanych dla dzieci. To jeden
z najlepiej sprzedających się i poczytnych autorów klasycznej bajki dziecięcej w Polsce.
Wydawnictwo Astrum powołało szereg przedsięwzięć, w tym konkursów, które mają przybliżyć dzieciom, rodzicom,
opiekunom, nauczycielom postać tego autora oraz jego bajkowych bohaterów. Oczywiście bez współpracy z Waszą placówką te przedsięwzięcia nie mają szans powodzenia. Stąd nasza propozycja, aby Państwo swoim autorytetem wspomogli zorganizowanie w Waszej placówce konkursu czytania, malowania, być może nawet przedstawienia na podstawie
treści naszych bajek. Liczymy, że w przyszłości zorganizujemy wspólnie spotkanie edukacyjne z autorem Lechem Tkaczykiem. Jeśli zechcecie zorganizujemy ciekawy mini kiermasz naszych książek dla rodziców, a zysk ze sprzedaży będzie
mógł zasilić Państwa budżet.
Z przesłanej dysponendy, szczególnie polecamy scenariusze do bajek, a także pozostałą pełną gamę książek i produktów
multimedialnych. Książeczki są pięknie, bogato ilustrowane, a na załączonych płytach znajdują się słuchowiska słownomuzyczne i podkłady muzyczne z linią melodyczną do samodzielnego przygotowania przedstawienia.
Oto nasze konkursy, na których realizację przy Państwa udziale mocno liczymy. Za ich organizację czekają Was ciekawe
nagrody. Szczegóły na naszych stronach www.wydawnictwo-astrum.pl
•   MALUJEMY POSTACIE Z BAJEK WYDAWNICTWA ASTRUM AUTORSTWA LECHA TKACZYKA
•

SŁUCHAMY I CZYTAMY BAJKI WYDAWNICTWA ASTRUM AUTORSTWA LECHA TKACZYKA –
W RAMACH AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

•

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA Z AUTOREM KSIĄŻEK DLA DZIECI LECHEM TKACZYKIEM

Zachęcamy także do zapoznania się ze wszystkimi tytułami Wydawnictwa Astrum, które od 1990r. powstania wydało
ich przeszło 800. Być może i inne nasze tytuły zainteresują Państwa. Są wśród nich także ciekawe poradniki dla kobiet.
Szczegóły współpracy z Wydawnictwem Astrum, a także zamówienia na książki proszę składać bezpośrednio drogą
mailową: natalia@astrum.wroc.pl lub astrum@astrum.wroc.pl
lub telefoniczną 530 773 420, 530 837 421.
Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu Wydawnictwa Astrum
Prezes

Lech Tkaczyk

