
Julklappstips från TOMSING
Black Friday i all ära, men det är ingenting som vi uppmärksammar på TOMSING. Istäl-
let firar vi advent och nu är det inte lång tid kvar till jul. Många hör av sig och undrar 
om vi hinner leverera före jul och svaret är kort och gott: Självklart! Vi är kända för våra 
snabba leveranser och i normalfallet skickar vi iväg våra beställningar samma dag som 
vi får dem. Postens avgifter + 5 kr för emballage är allt vi tar ut i portokostnad. Vi lägger 
aldrig på några andra avgifter!

Måla med bara vatten

Här är en av höstens stora favoriter - måla med vatten. Inget 
kladd, och inga konstiga tillbehör. Böckerna som är på 12 sidor 
har styva blad och sitter ihop med en spiralbindning. Här finns 
5 vita sidor som förvandlas till sprakande färgbilder när man 
tillför lite vatten. Efter en halvtimme har sidorna torkat och då 
är de vita igen. Sen är det bara att måla igen - hur ofta du vill. 
Böckerna säljs inplastade och en liten pensel ingår i priset. De 
kostar 89 kr.
På hemsidan kan du se en video där Ella och Amelie målar i 
sina nya böcker.

Ännu mera Munken & Kulan
Åke Samuelsson 
fortsätter  att över-
raska med att ge 
ut en ny bok och 3 
helt nya liveinspe-
lade CD från årets 
Hönökonferens. De 
första berättelserna

om de fromma busfröna går tillbaka ända till 
1988 och nu har det hunnit bli hela 48 CD-ski-
vor, oftast med 2 berättelser på varje CD.

Berättelserna finns också på MP3-skivor där 
varje skiva motsvarar 10 ”vanliga” CD. Nytt för 
i år är att vi nu har samlat ALLT inspelat mate-
rial med Munken & Kulan på ett USB-minne 
som innehåller alla CD med en total speltid på 
42 ½ timmar! 

2 nya pysselböcker

Här får du chansen att kombinera bibelberät-
telser med pyssel. Totalt handlar det om 31 
välkända berättelser från både Gamla och Nya 
Testamentet. Boken som kostar 99 kr har 144 
sidor och mjuka pärmar. Pysslen består av föl-
jande aktiviteter: 

* Färglägg olika bilder  * Prick till prick
* Finn fem fel      * Titta och hitta gömda djur 
som finns i illustrationerna

Mia älskar att resa och hon tar gärna med sig sin papegoja, Ivo. Följ 
med dem på många äventyr där de använder alla möjliga (och omöjliga) 
sätt att resa på. Den här boken är också en pysselbok med många roliga 
uppgifter som du får lösa längs vägen!
Boken har 26 färgsidor med måtten 17 X 24 cm och den kostar 49 kr.

CD-skivorna kostar 59 kr, men det finns också 8 st som säljs 
för bara 35 kr. MP3-skivorna kostar 390 kr och USB-minnet 
1890 kr. Det finns också 6 olika böcker som kostar 119 kr. Se 
vår katalog för mer information. På hemsidan finns också en 
intervju som Tomas gör med Åke.

Nya böcker i serien med Tidlösa berättelser
Titeln Tidlösa berättelser syftar på att texterna bygger på välkända ordspråk, bibeltexter och tänkvärda lev-
nadsregler. Här är ett roligt värdegrundsbaserat material när det är som bäst, rikt illustrerat med roliga bilder. 
Böckerna har hårda pärmar och innehåller 24 sidor med måtten 25 X 18 cm. Böckerna kostar 119 kr.

Berättelsen om de två byggarna handlar om att vara nog-
grann och inte slarva, att inte bygga sitt hus på ”lösan sand”

Välkänd arabisk saga. Sensmoralen i Kamelens nos är som i ord-
språket att om du ger nån lillfingret så tar den hela handen.

Här finns berättelsen om det förlorade fåret och den gode 
herden som letar tills han finner det.

Ingen i det lilla kungariket vill flytta på en stor sten som hamnat 
mitt i vägen. Ingen utom en liten pojke, och godhet lönar sig...

Barnböcker om matematik och teknik

Här är våra allra mest sålda böcker under de senaste åren.
      Målgruppen är små barn och texten är mycket enkel. Varje bok innehåller 
28 sidor och är rikt illustrerad. På hemsidan www.demaktigafem.se finns flera

                              Här är den nya serien där de fyra 
           räknesätten får sin egen bok och där konstapel Lika Med 
   håller ordning på bråkstakarna. Även dessa har blivit en stor succé.

                 videoklipp där författarna Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson på ett enkelt och 
            pedagogiskt sätt visar hur teknik kan användas i vardagen. De tilldelades också Hallsbergs 
    pedagogiska pris 2016 för sitt arbete. Några av böckerna finns redan översatta till engelska och kinesiska!

”Illustrationerna är charmigt enkla och för tankarna till tecknade filmer såsom Disneys Bilar eller populära barnboksfigurer såsom Byg-
gare Bobs maskiner eller räddningsbåten Tråle – alla tecknade med stora uttrycksfulla ögon. Även texten är avskalad och föredömligt kort 
så budskapet blir tydligt – genom att ta tillvara varandras kunskaper och använda de tekniska egenskaperna kan man komma mycket långt 
tillsammans. Det märks att författarna Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson, två verksamma förskolelärare, har en stor kunskap om små 
barns begreppsvärld. De har verkligen lyckats skapa ett berättargrepp som ger mersmak.”         Lektör Piroska Bakran BTJ-häfte nr 3, 2016

www.tomsing.se  info@tomsing.se
Tel: 0582-15757  Tel: 0707-575357

Lagerrensningen fortsätter - CD för 10 kr och noter för 5 kr
Till slut vill vi bara påminna om att vår lagerrensning fortsätter. Vi 
har sänkt priset på 47 olika nothäften till 5 kr och 40 olika CD till 10 
kr. Priserna gäller t o m sommaren 2019 eller så länge lagret räcker.  
Vill ni nå oss på telefon så är det lämpligast mellan 10 - 16 under 
vardagar.  Välkomna med era beställningar!

Fina presentböcker

Det här är nog vår allra vackraste bok. Den innehåller 50 väl-
kända bibelberättelser från Nya Testamentet på totalt 104 
sidor och till varje uppslag finns en vacker bild som illustrerar 
berättelsen. Boken har hårda pärmar.  Pris: 99 kr

Den här boken innehåller 12 sagor som nog 
är de mest välkända som någonsin berättats. 
Boken har hela 256 sidor med vackra illustra-
tioner på VARJE sida. Priset är 99 kr.

Boken innehåller 10 välkända 
bibelberättelser på sammanlagt 
140 sidor och den är rikt illustre-
rad med färgbilder på ALLA sidor. 
En vacker presentbok i A4-format 
med hårda men vadderade pär-
mar.  Priset är 129 kr

Här är en av 5 
böcker i serien 
”Titta & hitta”. 
Böckerna inne-
håller 5 blad 
som kan vikas 
ut till formatet 
60 X 30 cm. 
Till varje scen 
finns själva be-
rättelsen  och 
dessutom c:a 
30 olika saker 
man ska leta 
efter. Hårda 
pärmar. 
Pris:  149 kr

Böckerna kostar 109 kr

Facebook, Youtube och Veckans erbjudande
Vi hoppas att du lagt märke till att vi varje vecka kommer med ”Veckans 
erbjudande” som alltid innehåller ett förmånligt erbjudande. Det annon-
seras på vår hemsida, oftast på måndagar, men vi publicerar det också på 
vår Facebooksida. Ibland har vi också tävlingar med fina priser så håll utkik 
efter våra erbjudanden och tävlingar.
Adressen till facebooksidan är https://www.facebook.com/tomsingforlag/
Adressen till Youtubekanalen är lite krångligare men klickbara länkar finns 
som tur är på hemsidan 
https://www.youtube.com/channel/UCCyvBUP5Ysv4zaeFnji2JTg


