Пиши тут, пиши зараз
Оригінальна назва: Write here, write now

Опис
«Пиши тут, пиши зараз» - це творчий блокнот для дітей у віці
від 8 до 12 років. Він допомагає краще зрозуміти себе,
задуматися про важливі речі в ігровій формі і записувати цікаві
думки на папері. Книжка надихає маленьких письменників,
художників,

колекціонерів,

винахідників

і

дослідників

відкривати свої таланти і розвивати їх.

Зміст
Автори: Ніколь Лярю, Наомі Девіс Лі
Мова: українська

У цьому блокноті ти зможеш:

Переклад з англійської: Марія Коваленко

- скласти список бажань;

Розмір: 191х230 мм

- дізнатися про себе по своєму почерку;

Обкладинка: м’яка
Кількість сторінок: 144

- записати слова улюбленої пісні;

ISBN: 978-617-577-222-5

- намалювати комікс;

Рубрикатор: творчі блокноти, дітям,

- краще познайомитися з собою;

мотивація, саморозвиток, творчість,
письменницька майстерність, для
шкільного віку, розвиток дитини,
від 7 до 14 років, дитяча творчість.

- пограти в супергероя;
- зробити провісник долі;
- побороти свої страхи;

Реліз: 16 квітня 2020 року

- познайомитися з собою в майбутньому!

Наклад: 1500 примірників

Ця книга для дітей, які люблять творчі блокноти! І для батьків,

Перші 30 сторінок:
переглянути тут
Рекомендована роздрібна ціна:

290 грн

які хочуть допомогти своїм дітям краще зрозуміти себе.

Про авторів
Ніколь Лярю — ілюстраторка, графічна дизайнерка і авторка декількох книг про
творчість. Ніколь працювала над створенням вітальних листівок і упаковок для
солодощів, а також готувала ілюстрації для різних журналів і збірників книжок.
Кожен день вона щось малює і зустрічається з дивовижними людьми, і це робить
її щасливою. Про себе вона говорить так: я творча, пристрасна і швидко працюю.
Вона родом з США, але зараз проживає в місті Осака, в Японії.

Наомі Девіс Лі - американська письменниця, професор, громадський діяч,
підприємець. Має ступінь магістра в галузі лінгвістики і ступінь бакалавра в галузі
образотворчого мистецтва. Наомі пише дитячі книги і любить надихати
маленьких читачів творити, створювати і писати.
Зараз вона живе в Японії і викладає англійську мову в Університеті Кансай
Гайдай в Осаці.

Відгуки
Відгук на сайті Amazon від Catherine S.: «...Я купила це для моєї 11-річної доньки, і їй

так сподобалося, що ми купили ще кілька, щоб подарувати її друзям в якості подарунків
на день народження. Письмові підказки веселі і творчі, ілюстрації шикарні, і є багато
завдань і ідей, що виходять за рамки простого ведення блокнота.
Моя донька була зайнята протягом багатьох годин. Це була покупка, яка перевершила
мої очікування...»

Промо


Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ.
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