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Bystry Przedszkolak.
Wspomagające materiały do
arkusza obserwacyjnego dla
dzieci 5-6 letnich. Karty
diagnostyczne
Cena brutto

180,00 zł

Cena netto

171,43 zł

Cena poprzednia

200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

881

Kod EAN

9788366833609

Producent

Bystra Sowa

ISBN

978-83-66833-60-9

Opis produktu
Bystry Przedszkolak - Wspomagające materiały do arkusza obserwacyjnego dla dzieci 5,6- letnich to seria
materiałów wspomagających obserwację rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jak i pod kątem przygotowania szkolnego.
Zawiera wiele propozycji zabaw i ćwiczeń mających na celu weryfikację nabytych dotychczas umiejętności w różnych
procesach poznawczych. Seria "Bystry Przedszkolak" przygotowany jest pod względem praktycznie każdego standardowego
arkusza obserwacyjnego ( dotyczy sprawdzenia umiejętności w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych,
matematycznych, gotowości do nauki czytania oraz sprawności motorycznej. W zestawie mazak.
CAŁOŚĆ ZADAŃ UJĘTA JEST W SEGREGATORZE W FORMACIE A4 W WERSJI STANDARDOWEJ( BEZ RZEPY ) ( W
ZESTAWIE 26 KART AKTYWNOŚCI + DO KAŻDEJ KARTY AKTYWNOŚCI ELEMENTY).
UWAGA !!PRZEDSTAWIONE ZDJĘCIA Z NAKLEJONYM RZEPEM TO WERSJA PODGLĄDOWA. JEŻELI CHCECIE
PAŃSTWO ZAKUPIĆ TEN ZESTAW W WERSJI Z NAKLEJONYM RZEPEM PROSZĘ WYBRAĆ TYP : NAKLEJONA RZEPA
Bystry Przedszkolak zawiera aż 26 różnych zadań dotyczących sprawdzenia danych umiejętności również pod
względem przygotowania do nauki w szkole.
ZADANIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH
1. Nazywanie emocji i dopasowanie emotikonów.
W zestawie 12 szt. zalaminowanych obrazków w tym obrazki chłopca ukazującego dane emocje jak i emotikonów
2. Rozpoznawanie sytuacji, które mogą wywoływać różne emocje.
W zestawie 7 szt. zalaminowanych obrazków dotyczą scenek sytuacyjnych jak i emocji.
3. Określanie dobrych i złych manier.
W zestawie 6 szt zalaminowanych kciuków.
ZADANIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
4. Tworzenie zbiorów. Dopasowywanie obrazków do kategorii.

wygenerowano w programie shopGold

W zestawie 9 szt. zalaminowanych obrazków .
5. Grupowanie wg. przeznaczenia. Dopasowywanie atrybutów do zawodów.
W zestawie 8 szt. zalaminowanych obrazków.
6. Podział zbiorów na podzbiory. Układanie guzików wg. różnych cech.
W zestawie 9 szt zalaminowanych guzików.
7. Rozumienie informacji w formie uproszczonych rysunków.
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków
8. Liczenie- poprawne używanie liczebników. Przeliczanie piłek.
W zestawie 24 szt zalaminowanych kółek.
9. Zbiory w ciągu rosnącym i malejącym. Rysowanie strzałek wg. kolejności.
10. Liczebniki porządkowe. Dodawanie na konkretach.
W zestawie 4 szt zalaminowanych balonów oraz 12 szt. zalaminowanych prezentów.
11. Odejmowanie na konkretach. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów.
W zestawie 6 szt zalaminowanych cukierków i 8 szt. zalaminowanych kształtów.
12. Układany rytmiczne. Układanie sekwencji, pory roku i dni tygodnia.
W zestawie 3 szt zalaminowanych kwiatków, 4 szt. pór roku, 7 szt. zalaminowanych dni tygodnia.
ZADANIA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI CZYTANIA
13. Budowanie wypowiedzi i układnie historyjek wg. kolejności.
W zestawie 4 szt zalaminowanych prostokątów z kółeczkami.
14. Percepcja wzrokowa- wskazywanie szczegółów.
W zestawie 7 szt zalaminowanych obrazków.
15. Percepcja wzrokowa- zauważanie zmian w układzie. Układanie wieży z klocków na podstawie kontur.
W zestawie 8 szt zalaminowanych kwadratów w 2 kolorach oraz 6 szt. zalaminowanych klocków o różnym kształcie.
16. Percepcja wzrokowa. Odnajdywanie takich samych symboli i znaków graficznych.
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków.
17. Percepcja wzrokowa- układanie obrazka z części.
W zestawie 8 szt zalaminowanych puzzli.
18. Percepcja słuchowa. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu.
W zestawie 8 szt zalaminowanych kółek.
19. Percepcja słuchowa. Analiza sylabowa wyrazów.
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków ( miś, wózek, butelka, cymbałki) oraz 8 szt. zalaminowanych kółek.
20. Percepcja słuchowa. Analiza głoskowa wyrazów
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków ( kura, osa, kot, sowa) oraz 8 szt. zalaminowanych kółek.
21. Percepcja słuchowa - wyróżnianie głosek w nagłosie
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków ( balony, traktor, puzzle, dentysta)
22. Percepcja słuchowa - wyróżnianie głosek w nagłosie
W zestawie 4 szt zalaminowanych obrazków (rower, arbuz, kaczka, orka)
ZADANIA W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ. KOORDYNACJA WZROKOWO- RUCHOWA.
23. Układanie wg. wzoru na kratkowanej kartce.
W zestawie 6 szt zalaminowanych obrazków tetris
24. Określanie miejsca na kartce
W zestawie 5 szt zalaminowanych obrazków (świnka, pisklę, drzewko, kwiatek, wiadro)
25. Rysowanie szlaczków o różnym poziomie trudności.
26. Rysowanie szlaczków między dwoma liniami.
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O ZESTAWU PROPONUJEMY ZAKUPIĆ RZEPĘ SAMOPRZYLEPNĄ, DZIĘKI KTÓREJ, WSZYSTKIE POMOCE BĘDĄ SIĘ
LEPIEJ TRZYMAĆ, A DZIECKO BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚĆ ŁATWIEJSZEGO MANIPULOWANIA .
RZEPA SAMOPRZYLEPNA W NASZYM SKLEPIE DOSTĘPNA W ZAKŁADCE AKCESORIA ( OBOK ZAKŁADKI OPIS
PRODUKTU). DO ZESTAWU POTRZEBNE JEST OK. 12 METRÓW.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: standardowy (elementy zalaminowane i wycięte) , z naklejonym rzepem (+ 100,00 zł )
Format: A4
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