До Директорите на детски градини
Уважаеми/а/ господин /госпожо/ Директор,
Във връзка с осигуряването на познавателни книжки за децата от I (3–4 г.) и II (4–5г.) възрастова група
за учебната 2020/2021 година издателство „Слово“ предлага за избор от учителите познавателните книжки
от Програмна система „Моливко – играя и зная“.
На интернет страницата на издателство „Слово“ тук: https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/ можете да
намерите формуляри заявки за познавателните книжки за всички групи, както и формуляр заявка за
отделни учебни помагала и дидактични материали.
Те са разработени в два варианта: Образец 1 съдържа пълния комплект познавателни книжки по
всички образователни направления с най-голяма търговска отстъпка, а в Образец 2 са изброени
познавателните книжки и учебните помагала, от които учителят може да подбере само онези, които са му
необходими, като търговската отстъпка е по-малка.
Всички познавателни книжки са одобрени от МОН.
При заявка на пълни комплекти за 1. и/или 2. група предлагаме следните БОНУСИ:
 БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ на всички познавателни книжки от комплекта за
ВСЯКО дете, родител, учител. Без кодове, без допълнителни инсталации. Ползвайте ги веднага,
като посетите нашия сайт тук: https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/
 БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ ИЗДАНИЯ на всички познавателни книжки от
комплекта. Те са безплатни за ВСИЧКИ и можете да ги откриете тук: https://izdatelstvoslovo.com/eBook/ (кликнете върху корицата на желаната книжка и вижте цялото съдържание).
 БЕЗПЛАТНА Книга за учителя;
 БЕЗПЛАТЕН КОМПЛЕКТ познавателни книжки за учителя;
 БЕЗПЛАТЕН КОМПАКДИСК „Песента на Моливко“;
 БЕЗПЛАТНА ДЕТСКА КНИЖКА от Борислав Ганчев;
 БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА без ограничение от сумата на поръчката.
В заявките се съдържа подробна информация за бонусите, които предлагаме за съответния Образец.
Познавателните книжки за 1. и 2. група са с множество приложения.
Книжките по „Конструиране и технологии“ включват многобройни приложения на хартия и картон,
което позволява на децата да измайсторят прекрасни маски, картички, кошнички и други интересни
изделия. Книжките по „Изобразително изкуства“ са с дебела хартия, за да може децата да рисуват, без да
се отбелязват боичките и флумастерите им по страниците.
Електронните ни варианти са красиви и цветни, с движение и звуци, които ще привлекат интереса на
децата.
Предлагаме и учебни помагала за допълнителни забавление и развитие на децата. Нашите найкупувани помагала за детската градина „Моливко. Моторика“ и „С Моливко играй и мисли“ са познати и
признати със своята ефективност.
Предлагаме и широка гама от дидактични материали в помощ на учителите, а и на родителите, както
и нови музикални дискове с авторски песни, синбеци и развиващи игри.
Заявките можете да направите по предпочетения от вас начин:
 като попълните формуляра на ръка и го изпратите по пощата;
 като попълните формуляра в сайта на издателството и го изпратите по e-mail;
 устно на някой от посочените телефони.
За контакти и заявки: тел. 062/ 627 990; 062/620 350; 0888/ 504 404; 0882/ 621 646
e-mail: office@izdatelstvo-slovo.com; slovo_vt@abv.bg; slovo_vt@mail.bg
С уважение:
ДИРЕКТОР: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Марин Крусев/

