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ітаємо вас, любі читачі й читачки,
з нашим спільним святом!
Усіх нас, таких різних, об’єднує щира любов до дітей!
Ми захоплюємося вашою здатністю щоразу знаходити
в собі сили й натхнення, підбирати “ключики” до кожного
малюка, підтримувати, дивувати, мотивувати, відкривати
таємниці світу і цінність людських стосунків.
Ви — справжні феї, що оберігають світ дитинства.
Тож чаруйте, творіть, надихайте! А ми подбаємо,
аби у вас завжди були під рукою чарівні паличкивиручалочки — ваші фахові журнали.
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Разом із журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”,
“Джміль”!
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