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Link do produktu: https://pomoceterapeutyczne.com/matematyczne-zabawy-edukacyjne-p-144.html

Matematyczne zabawy
edukacyjne
Cena brutto

55,00 zł

Cena netto

52,38 zł

Cena poprzednia

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

167

Kod producenta

MS167

Kod EAN

9788365702067

ISBN

978-83-65702-06-7

Opis produktu
Kreatywna książka "Matematyczne Zabawy Edukacyjne" to propozycja ćwiczeń mających na celu rozwijanie umiejętności
matematycznych, logicznego myślenia, motoryki małej, ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz rozwijania wyobraźni. Format
książki A4.
Książka dostępna w 3 opcjach TYPU. Podczas zakupu oznacz jedną z nich.
- Standardowym (w formie zalaminowanej, wydrukowanej, książka zbindowana, elementy wycięte i posegregowane w
woreczki )
- z rzepą do samodzielnego naklejania potrzebne od 3- 5metrów (zakładka akcesoria)
- w wersji z naklejoną rzepą (przedstawiona w zakładce klipy filmowe)
W książce zawarte są różne aktywności rozwijające umiejętności matematyczne dotyczące m.in. naukę liczenia, przeliczania i
dopasowywania odpowiedniej cyfry, naukę dodawania, odejmowania wraz z dopasowaniem odpowiedniej cyfry, naukę pojęć
mniejszy, większy- poprzez ułożenie figur kwadratów i kół od największego do najmniejszego i od najmniejszego do
największego np. na podstawie kontur, nauka kategoryzacji poprzez odnalezienie obrazków do danych kategorii, poznawanie
figur geometrycznych poprzez dopasowywanie cieni do kontur, rozwijanie wyobraźni- dopasowywanie figur do obrazków.
Kreatywna książka została tak zaprojektowana, aby wszystkie części do uzupełniania mogły również znajdować się w książce,
a tym samym uatrakcyjnić jednocześnie zabawę i naukę dzieciom. Zdaniem dziecka jest ułożenie z figur takich samych
obrazków ( rakieta, łódka, statek, domek) poprzez nałożenie ich na karty aktywności.
Zawartość zestawu:
- zalaminowana kreatywna książka z kartami aktywności ( 12 szt. w formacie A4 - dwustronnym na sztywnym papierze)
- 67 szt. zalaminowanych elementów do uzupełniania książki

DO 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. 3 -5 METRÓW.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: standardowy (elementy zalaminowane i wycięte) , z naklejonym rzepem (+ 39,99 zł )
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