Tenis 10

Âwiat przygody
„Tenisowe przygody Radka i Kuby” sà zabawnà, pełnà przygód i zaskakujàcych
zwrotów akcji ilustrowanà historià o dwóch chłopcach, którzy pokochali tenis.
Ksià˝ka, napisana przez Dariusza M. Preislera i Michała Filipiaka, traktuje
o miłoÊci do sportu, przyjaêni i radoÊci z gry, o uczciwej rywalizacji i post´powaniu
fair play.
powieÊç mo˝e tak˝e pomóc rodzicom zrozumieç arkana tenisowej edukacji, opartej na zasadach
programu Tenis 10, upowszechnianego
przez Polski Zwiàzek Tenisowy. Magdalena
Rejniak-Romer – członek Zarzàdu i dyrektor
Biura PZT oraz koordynator programu –
jest ju˝ po lekturze. Oto jej opinia:
– Kochane dzieciaki! Kiedy autorzy niniejszej ksià˝ki, których znałam dotàd
tylko jako trenerów tenisa, opowiadali mi
o tym, ˝e chcà napisaç ksià˝k´, pomyÊlałam
sobie, ˝e powstanie kolejny podr´cznik,
który bardziej si´ przyda innym trenerom,
tudzie˝ rodzicom, a wy sami obejrzycie
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ilustracje i odło˝ycie
jà na półk´ obok innych „ciekawych ksià˝ek”. Kiedy dostałam
gotowà ksià˝k´, długo
nosiłam jà w torbie,
zanim zabrałam si´ za
jej przeczytanie. A˝
wreszcie któregoÊ dnia,
wracajàc z pracy metrem do domu, wyj´łam jà i... przeczytałam
jednym tchem!
Kuba i Radek to dzieciaki w waszym
wieku, które jak
ka˝de z was ka˝dego dnia nawiàzujà przyjaênie,
uczà si´ i odkrywajà Êwiat. Chłopcy mieli to szcz´Êcie, ˝e w pobli˝u
ich domu właÊnie otwarto
klub tenisowy,
a odgłos odbijanej piłki zaprowadził ich do
Êwiata wspaniałej przygody, jakà jest gra w tenisa. Zach´cam was goràco, abyÊcie
razem z naszymi bohaterami odkrywali Êwiat tenisa, który specjalnie z myÊlà o was jest kolorowy,
pełen zabawy, ruchu i przygody.
Na korcie mo˝ecie si´ fantastycznie bawiç, poznawaç nowych
kolegów i kole˝anki, wyje˝d˝aç
na obozy, zaznaç smaku pierwszych zwyci´stw i pierwszych
pora˝ek.

Dodatkowo, co wa˝ne, pami´tajcie, ˝e
dzisiaj, dzi´ki programowi Tenis 10, który
poznacie w tej ksià˝ce, w tenisa mo˝ecie
graç nie tylko w klubach, ale tak˝e na boisku szkolnym, sali gimnastycznej oraz na
„Orlikach”, które pewnie dobrze ju˝ znacie.
To wspaniały sposób na sp´dzenie wolnego
czasu. A jak zaczàç? Przeczytajcie sami!
Zamówienia na ksia˝k´ mo˝na składaç
piszàc na adres: m.filipiak@parktenisowy.pl.

