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Kolorowy start z plusem.
Pakiet na rok szkolny
2017/2018
Cena

119,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer ISBN (EAN)

9788378747741

Wydawnictwo

MAC

Rok wydania

2017

Oprawa

kartonowa

Liczba stron

400

Format

21.0 x 29.0cm

Opis produktu
Kolorowy start z plusem to kontynuacja bestsellerowego pakietu, przeznaczona dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie
niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania.
Bohaterami cyklu są przedszkolaki ? Lenka, właścicielka psotnego jamnika Lalusia, jej rudowłosy kolega Mikołaj oraz pozostałe
dzieci z grupy, które wspólnie bawią się i pracują.
Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne, a formuła pakietu w każdej grupie wiekowej jest podobna.
Zawartość zestawu:
- karty pracy cz.1-4, w których znajdują się ćwiczenia powiązane tematycznie z treściami w książce
- książka z ćwiczeniami zachęcającymi do wspólnego działania. Tematyka zadań dotyczy rodziny, przedszkola, zabaw oraz
środowiska bliskiego dzieciom
- wyprawka plastyczna, złożona z prac plastycznych, historyjek, ćwiczeń grafomotorycznych, liter, cyfr, znaków, figur
geometrycznych, reprodukcji obrazów,
- zeszyt przeznaczony do nauki czytania, pisania i liczenia.
Kolorowy start z plusem. Karty pracy część 1-4
Karty pracy wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, doskonalą ich umiejętności i kształtują sprawność przyswajania wiedzy
poprzez aktywne działanie. Rozwijają u dzieci samodzielność, koncentrację, pozwalają dzielić się uwagami na temat
otaczającej rzeczywistości, stwarzają warunki do poznawania świata, doskonalą sprawność manualną. Uczą czytania metodą
analityczno-syntetyczną poprzedzoną okresem przygotowawczym (kształcenie słuchu fonematycznego, orientacji
przestrzennej, spostrzegania wzrokowego); chętne dzieci mogą samodzielnie pisać litery. Karty pracy zapoznają z zapisem
cyfrowym liczb. Zawierają liczne ćwiczenia rozwijające kompetencje intelektualne dzieci, w tym logiczne myślenie. Ćwiczenia
te oznaczone są odpowiednią ikoną.
Kolorowy start z plusem. Książka
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Zawiera ćwiczenia przystosowane do pracy indywidualnej i zbiorowej. Rozwijają one mowę, spostrzegawczość, umiejętność
czytania i liczenia, rozwiązywania zadań, pozwalają przybliżyć dzieciom środowisko społeczno-przyrodnicze. Urozmaicona
forma poleceń mobilizuje dzieci do myślenia, samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wnioskowania, budowania zdań
rozwiniętych. Publikacja jest bogato i barwnie ilustrowana.
Kolorowy start z plusem. Wyprawka plastyczna w teczce
Zawiera zbiór ciekawych prac plastycznych - zarówno pod względem tematyki, jak i proponowanych technik. Związane są one
z porami roku i tematami tygodniowymi. Dzieci, pracując z wyprawką, wykonują różnorodne działania manualne: wycinają,
zginają papier, naklejają dodatkowe elementy. Publikacja zawiera litery, cyfry, znaki, figury geometryczne, historyjki
obrazkowe, reprodukcje obrazów, kolorowanki wodne, wysztancowane obrazki do obrysowania.
Kolorowy start z plusem. Czytam, piszę, liczę
Dodatkowy zeszyt spójny tematycznie z pozostałymi kartami, pozwalający utrwalić poznane treści, a czasami też je
rozszerzyć. Zawiera dużo ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń w czytaniu, pisaniu, liczeniu, w poznawaniu przyrody i
środowiska społecznego. Propozycja sposobu korzystania z tego zeszytu jak i z pozostałych materiałów, opisana jest w
przewodniku metodycznym.
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