
Graph-Art – A családbarát kiadó

vicces világító fogsor

villogó bumeránglabda
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MEGRENDELŐSZELVÉNY

Megrendelem a Teki-Totó versenyre felkészítő gyakorló feladatgyűjteményt,  
és jelentkezem a 2017/2018. évi Teki-Totó országos tanulmányi versenyre.

Egy megrendelőszelvényen több tantárgyból is  
megrendelheti a tanulmányi versenyt.

2000 Ft / osztály / tantárgy

Teki-Totó: 1. osztály, matematika (Ajándék 2 mókás szippancs + szippancszselé)

Teki-Totó: 2. osztály, matematika (Ajándék 2 mókás szippancs + szippancszselé)

Teki-Totó: 3. osztály, matematika (Ajándék 2 mókás szippancs + szippancszselé)

Teki-Totó: 4. osztály, matematika (Ajándék 2 mókás szippancs + szippancszselé)

Teki-Totó: 2. osztály, környezetismeret (Ajándék pörgő-forgó katica)

Teki-Totó: 3. osztály, környezetismeret (Ajándék pörgő-forgó katica)

Teki-Totó: 4. osztály, környezetismeret (Ajándék pörgő-forgó katica)

ÚJ 4 RÉSZES Szuper ajándékokkal!
KÖNYVSOROZAT MAGYARORSZÁGRÓL

2017–2018

2017–2018

15 éves tanulmányi verseny!

Értékes díjak, nyeremények!

Ajándék minden megrendelőnek!

Környezetismeret 
2., 3., 4. osztály

pörgő-forgó katicaMatematika
1., 2., 3., 4. osztály

  Különleges ajánlatunk:
Tappancs első olvasókönyve  
+ ajándék munkafüzet és kifestő
A nagy népszerűségnek örvendő mesekönyv-
ben Tappancshoz és barátaihoz kapcsolódó 
mesék, versek, szóképes történetek találhatók.

A korosztálynak megfelelő nyelvezetű, nagy méretű 
betűkkel szedett történetek remek lehetőséget 
nyújtanak az olvasás gyakorlására és megkedvelte-
tésére. 

Rókanátha
Róka koma nagyon beteg,
óbégatva csak hentereg.
Nem sompolyog ravaszul,
háta sajog konokul.

Orra dugul, feje fájhat…
nem hagyhatja el az ágyat.
Szegény róka, jól megjártad,
vedd fel máskor a sapkádat!

Málnamese

Rozsdás, Morci, Bambu és Zümi tegnap a málnásban csatangoltak. Tap-
pancs is ott volt, málnát szedett. Ette és szedte, aztán tett a kosarába is. 
A többiek is eszegettek, és szedtek a kosarukba is. Kis idő múlva elindultak 

hazafelé. Útközben mindenki okosko- 
dott valahogy:

– Sok málna van még a bok-
rokon, holnap is szedek 

majd belőle – gondolta 
Rozsdás, és leült, hogy 
megegye a kosárból a 

málnát.

– Minek is cipelném hazáig… – ült mellé 
Morci, és ő is hozzálátott csipegetni a lesze-
dett málnát.

– Milyen kár lenne, ha megromlana ez a 
drága gyümölcs! – nézte aggódva Bambu a 
szép kerek bogyókat. És, hogy úgy ne járjon, 
gyorsan befalta az egészet. Zümi kosarába csak 
egy szem málna fért bele. Gondolta, ne árválkod-
jon egyedül, leküldte hát a többi után a pocakjába. 

Tappancs mind egy szemig hazavitte a finom csemegét. 
Másnap nagy eső esett az erdőben, senki nem bújt elő a 

vackából.
– Ó, de kár…, üres a kosár! – sajnálkozott Bambu, 

Morci, Rozsdás és Zümi.
– Több nap, mint kolbász! – vette elő tele kosarát 

Tappancs, és egész nap urasan élt.

Ta
pp

an
cs

 e
ls

ő 
ol

va
só

kö
ny

ve
 –

 2
6.

 o
ld

al
   

C
  M

  Y
  K

Ta
pp

an
cs

 e
ls

ő 
ol

va
só

kö
ny

ve
 –

 2
7.

 o
ld

al
   

C
  M

  Y
  K

26 27

Macskafogócska
Kergetőzik Morci s Micó,
kiszámolják, ki a fogó.
Ecc-pecc, tejfeles, 
kifutott a bableves!

Kezdődhet a fogócskázás,
ki lehet a játszópajtás?
Micó s Morci szerencséje,
mindig ott a farkuk vége.

Körbe-körbe, karikába,
elfáradnak nemsokára. 
Farkincájuk fürgén szalad, 
újrakezdik, ha kel a nap!

A kalóz
Titkosírás, kincses sziget,
a kalózok is emberek.
Ládájukban sok az arany,
mégsem laknak palotában.
Vitorlásuk szélsebesen
cikázik a nyílt tengeren.
Melegük van, lubickolva
ugranak az óceánba.
Ágyúcsövük puskaporos,
akkor lőnek csak, ha fontos,
ha egy hajó kapitánya
gyorsan előz csónakjában.
Így telik a kalóz napja –
ha a vízben a vasmacska.
A pipája elefántcsont,
dédapjáé is ilyen volt. Pont.
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 Ajándék!

Mátyás király – Mesélő történelem  
+ ajándék munkafüzet
A Mátyás király című olvasókönyv kis-
iskolások számára összeállított, sokrétűen 
hasznosítható szöveggyűjtemény. 

Az irodalmi alkotásokat a történelmi kor-
szakot bemutató rövid leírások, valamint 
hajdani krónikák feljegyzései egészítik ki.

 Ajándék!

A termékek korlátozott példányszámban jelennek meg. Ezért kérjük a kitöltött megrendelőszelvényt  
a pedagógus által meghatározott időpontig feltétlen visszajuttatni az intézménybe!  

A megrendeléseket a kiadó a készlet erejéig elégíti ki. A nyeremények és az ajándékok képei illusztrációk.
Bővebb információ a 06-52/521-363-as telefonszámon kérhető. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.

A gyermek neve: ..................................................................................................................................................................... 

Osztály: ........................................................   A szülő aláírása: ............................................................................................

Megrendelem a Tappancs első olvasókönyvét
az ajándék Betűvető munkafüzet és kifestővel – 1600 Ft

Megrendelem a Mátyás király – Mesélő történelem című 
könyvet, ajándék munkafüzettel – 1600 Ft

+

+

Ezennel megrendelem a Hazánk, Magyarország 
című négyrészes könyvsorozatot az ajándék villogó 
bumeránglabdával és a vicces világító fogsorral 
mindössze 6000 Ft-os áron. Vállalom, hogy a fenti össze-
get a pedagógus által jelzett időpontig kifizetem:

négyhavi részletben (4 × 1500 Ft) 

kéthavi részletben (2 × 3000 Ft) 

egy összegben (6000 Ft) 

+

+

2 mókás szippancs és szippancszselé

+ +
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Mennyi titok és rejtély, amely 
mind arra vár, hogy felfe-
dezzük őket! Találkozzunk 
királyokkal és cselszövőkkel, 
kutassunk a földben vagy a 
vizek mélyén rejtőző kincsek 
után. Ismerjük meg együtt 
a csodás és hátborzongató 
történeteket a legendák és 
mondák világából!

Melyek azok a nemzeti értékeink,  
amelyekre büszkék lehetünk?  

Kötetünkben a világörökségeket, hungari-
kumokat, ereklyéket vesszük sorra.

Látogassunk el hazánk vadregényes tájaira, 
a meghökkentő természeti képződmények 
világába! Ízleljük meg az erdő-mező ajándé-

kait, derítsük fel a vízi és erdei utakat is!

A magyarok nevéhez 
számos fontos felfedezés és 
találmány fűződik.  

Itt az ideje, hogy felfede-
zőinkkel együtt újra bejárjuk 
a Föld távoli tájait. Milyen 
felfedezéseket és találmá-
nyokat köszönhet a világ 
hazánknak?

  A legnépszerűbb 4 fordulós tanulmányi verseny 

  15 év alatt több mint 150 000 résztvevő 

  Minden versenyző ajándékot kap 

  Értékes könyvnyeremények, szuper értékes fődíjak 

  Matematika, környezetismeret versenyfeladatok 

  Versenyre felkészítő gyakorló feladatgyűjtemény 

  Internetes versenyzési lehetőség 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÚJ 4 RÉSZES KÖNYVSOROZAT! Szuper ajándékokkal!

4 GAZDAGON ILLUSZTRÁLT KÖNYV

Részletek a  
gyakorló  
feladat

gyűjteményben  
és a  

www.tekitoto.hu 
oldalon.

A résztvevők az ajándékot legkésőbb a megrendelés től számított 2 hónapon belül kapják meg.

Nézd meg  
a katicáról  

a videót!

HAZÁNKRÓL TÖBB SZÁZ OLDALON!

2017. szeptember

2018. január 2018. február

2017. december

kémek, kincsek, kódolt üzenetek  legendás tárgyak  a Hadak útja Teleki-vulkán  golyóstoll  hologram  holdjáró  C-vitamin

lovasíjászat  busójárás táncház Szalajka-völgy  Dunakanyar  Egerszalók

vicces világító fogsor

villogó bumeránglabda

Két szuper ajándékkal:

Ajándék minden megrendelőnek:

Értékes nyeremények!
+

2017–2018

Tanulmányi verseny

Környezetismeret 
2., 3., 4. osztály

pörgő-forgó katicaMatematika
1., 2., 3., 4. osztály

2 mókás szippancs és szippancszselé

+ +
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