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Bystry uczeń. Poznajemy literę
"T";t". Format A5. Karty do
kserowania
Cena brutto

29,00 zł

Cena netto

27,62 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

626

Kod EAN

9788366406070

Producent

Bystra Sowa

ISBN

978-83-66406-07-0

Opis produktu
Bystry uczeń. Poznajemy literę "T";t". Format A5. Karty do kserowania to nowoczesna forma nauki i zabawy w
poznawaniu litery poprzez aktywne ćwiczenia w książeczce lub pracy przy stoliku. Książka w formacie A5 zbindowana pozwala
na kserowanie kart dla grupy dzieci, podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, czy zajęć w przedszkolu/ w
szkole. Do książki dołączony pakiet potrzebnych elementów, wszystko posegregowane i opisane zadaniami. Możemy
wykonywać również zadania bezpośrednio w książce na kartach aktywności, wycinając elementy i przyklejając na klej. W
innym przypadku mamy możliwość samodzielnego zalaminowana kart aktywności i elementów i wykonania to np. w formie z
rzepem.
ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU W KLIPACH FILMOWYCH ( POKAZUJEMY TAM WERSJĘ Z RZEPEM )
Książka zawiera 18 szt. karty aktywności. Do każdej z nich przygotowane elementy ( na osobnych kartkach) oraz pozostałe
karty pracy przy stoliku ( w zestawie 10 stron do wycinania- wszystko zostało opisane co do którego zadania).
WSZYSTKO WYDRUKOWANE NA PAPIERZE 160 G, DRUK JEDNOSTRONNY. FORMAT KSIĄŻKI A5.
Bystry uczeń - to seria książeczek, w której będziemy poznawać poszczególne litery oraz uczyć się je łączyć i czytać pierwsze
wyrazy. Specjalnie opracowany materiał do ćwiczeń litery „T”, „t” zawiera bogatą propozycję zabawy i nauki poprzez
ćwiczenia grafomotoryczne, tworzenie wyrazów, sylab i głosek oraz rozwiązywanie różnych zagadek.
W CELU EFEKTYWNEJ NAUKI CZYTANIA ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PIERWSZEJ POZYCJI KSIĄŻKOWEJ LITERY "A";
a".
https://pomoceterapeutyczne.com/bystry-uczen-poznajemy-litere-aa-format-a5-karty-do-kserowania-p-753.html
W CELU EFEKTYWNEJ NAUKI CZYTANIA ZAPRASZAMY DO ZAKUPU RÓWNIEŻ DRUGIEJ POZYCJI KSIĄŻKOWEJ
LITERY "M"; m".
https://pomoceterapeutyczne.com/bystry-uczen-poznajemy-litere-mm-format-a5-karty-do-kserowania-p-760.html
WERSJA LAMINOWANĄ ( FORMAT A5, FORMAT A4) ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA INNYCH LINKACH.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: wydrukowany
Format: A5
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