 გყავთ 4 ან 5 წლის უჭკვიანესი შვილი(შვილიშვილი)?
მაშ, წაიკითხეთ, ეს თქვენთვისაა!
 გააკეთეთ რამე თქვენი შვილის ნიჭის კიდევ უფრო გასავითარებლად? - კარგად გვესმის
თქვენი, დღესდღეობით, ძნელია მოიპოვო სრულყოფილი სახელმძღვანელო, რომელიც თქვენს
პატარას ლოგიკური სახალისო სავარჯიშოებით თამაშ-თამაშით შეასწავლის მათემატიკის ელემენტებს და მოამზადებს სკოლისათვის.
 ჩვენ კი გთავაზობთ თქვენი შვილის ნამდვილი წარმატების ფორმულას: საერთაშორისო
პროექტით მომზადებულ მათემატიკის სახელმძღვანელოს ,,რიცხვთა საიდუმლოს“ - ევროპაში
გამოცდილ უნიკალურ მეთოდიკას - თანმიმდევრულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც თქვენს
უნიჭიერეს პატარას ნორჩ გენიოსად ჩამოაყალიბებს!
 თბილისის საბავშვო ბაღების ბევრი მასწავლებელი იყენებს სწავლებაში ,,რიცხვთა საიდუმლოს“, მაგრამ ნამდვილი წარმატების ფორმულა მაშინ მოქმედებს, როცა ბავშვი თვითონ, უშუალოდ ვარჯიშობს წიგნზე: აფერადებს, შემოხაზავს, ჩახატავს, . . .
 ,,რიცხვთა საიდუმლო“ ჟანგბადივით სჭირდება იმ პატარებს, რომლებიც საბავშვო ბაღებში
არ დადიან. მათ ამ სახელმძღვანელოთი მშობელი ან ძიძა დამოუკიდებლად შეასწავლის წიგნში
გადმოცემულ გენიალურ პროგრამას!
 თუ ჩვენს წიგნს გადაფურცლავთ, შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ გაგიჭირდებათ სწავლება.
არამც და არამც! მთავარია, მზად იყოთ გადადგათ ნაბიჯი შვილის დახმარებისაკენ და გჯეროდეთ, რომ თუ მას ჩვენი წიგნით ინტენსიურად ამეცადინებთ, გასაოცარ წარმატებებს მიაღწევს!
ამაში, ცხადია, ჩვენც დაგეხმარებით! უბრალოდ, ყოველ დღე ასწავლეთ თქვენს პატარას წიგნის 1
გვერდი და გვერწმუნეთ იგი გაგაოცებთ თქვენც და ყველა გარშემომყოფსაც, რამეთუ გამომჟღავნდება მისი დაფარული ღრმა უნიკალური გონებრივი შესაძლებლობები, რითაც იხარებთ და
იხალისებთ ყველანი!
 რატომ უნდა ენდოთ ჩვენს მეთოდიკას? - იგი 4 ქვეყნის გამოცდილმა მათემატიკოსებმა დაამუშავეს. ეს ის ჯგუფია, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ მოამზადა მათემატიკის სახელმძღვანელოთა პაკეტი ყველასათვის ცნობილი საავტორო სასწავლო-კვლევით კომპლექს ,,ბალავარისათვის“.
ამ სკოლის დაწყებითი კლასები ძალიან მარტივად და დიდი წარმატებით სწავლობდნენ ამ ჯგუფის მიერ მომზადებული წიგნებით. ამასთანავე, საყურადღებოა ისიც, რომ წიგნი მომზადდა
ევროპაში ცნობილ და პრესტიჟულ გამომცემლობა SIGMA-ში.
 აქცია ამ სახელმძღვანელოზე კვლავ გავაგრძელეთ! თქვენ გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა თქვენი შვილის განათლებაში ჩადოთ უმცირესი ინვესტიცია და მცირედი დანახარჯით გადადგათ ნაბიჯი მისი ნათელი მომავლისაკენ! ასეთი ელემენტალური ინვესტიციით თქვენ
მას გზას გაუკაფავთ სკოლაში მარტივად ისწავლოს მათემატიკა;
 აქციის პროცესში(ანუ 5 მაისის ჩათვლით) წიგნი 16 ლარი ღირს, ხოლო 6 მაისიდან მისი ფასი 20
ლარი გახდება, თანაც თუ არ იჩქარებთ შეძენას, მსურველთა დიდი ნაკადის გამო, მალე წიგნი ბეჭდური სახითაც აღარ გვექნება!
წიგნში 140-მდე გაკვეთილია და თითო გაკვეთილი მხოლოდ 11(ან 14) თეთრი დაგიჯდებათ!!!
აქვე, საგულისხმოა ისიც, რომ ნებისმიერი მყიდველი ბონუსად მიიღებს უფასო ტრენინგსა და კონსულტაციებს, რომელიც ონ-ლაინ რეჟიმში ჩატარდება.
ამრიგად, თუ გსურთ, უმცირესი ინვესტიციით თქვენმა პატარამ საუკეთესო ცოდნა შეიძინოს,
დაუყოვნებლივ იყიდეთ ,,რიცხვთა საიდუმლო“: თბილისში, მაღაზია ,,სამშობლოში“(ალ.ყაზბეგის
#4, ყოფ. პავლოვის ქუჩა), ხოლო რაიონებში წიგნის შეძენის მსურველები, დაგვიკავშირნენ კომპანიის ოფისში ქვემოთ მითითებულ ტელეფონზე. დასაშვებია, წიგნის ფოსტით გაგზავნაც!
გთავაზობთ, რამდენიმე გვერდს წიგნიდან ,,რიცხვთა საიდუმლო“, ხოლო თუ გსურთ, სრული
პროგრამის გაცნობა, მოგვწერეთ და გამოგიგზავნით, მაგრამ იჩქარეთ! იჩქარეთ! იჩქარეთ!
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტით, ან დაგვირეკეთ ქვემოთ
მითითებულ ნომერზე.
Facebook: ახალი ბალავარი
Email: newbalavari@mail.ru
T.: 574 106 233

