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Mój świat w przedszkolu cz. 3.
Karty do kserowania. Miesiąc:
Wrzesień
Cena brutto

35,00 zł

Cena netto

33,33 zł

Cena poprzednia

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

642

Kod producenta

BS642

Kod EAN

9788365775986

Producent

Bystra Sowa

ISBN

978-83-65775-98-6

Opis produktu
Mój świat w przedszkolu cz. 3. Karty do kserowania. Miesiąc: Wrzesień to ostatnia z serii książeczek tematycznych
dotyczące tematyki wrześniowej w formacie A4 do pracy indywidualnej, jak i grupowej w wieku przedszkolnym. Wszystko
jest wydrukowane na papierze 160g ( książka - druk dwustronny) + osobne karty pracy ( druk jednostronny do
wycinania ( na których znajdują się części do książki). Specjalnie opracowane karty pracy, mają ułatwić dziecku wejść
w świat przedszkolnych przeżyć, pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości i z radością zacząć pierwsze samodzielne kroki w
nauce poprzez zabawę. Opracowane zadania przez doświadczonego oligofrenopedagoga świetnie sprawdzą się również w
pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Mój świat w przedszkolu cz. III dotyczy tematyki zajęć w miesiącu
wrześniu ( jest to kontynuacja książeczki cz. 1 i cz. 2)
ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU W KLIPACH FILMOWYCH ( POKAZUJEMY TAM WERSJĘ Z RZEPEM )
Książka w formacie A4 zbindowana zawiera 15 szt. karty aktywności ( DRUK na papierze 160 g, DWUSTRONNY). W zestawie
przygotowane elementy ( na osobnych kartkach DRUK JEDNOSTRONNY) w zestawie 11 stron do wycinania- wszystko zostało
opisane co do którego zadania).
NASZA POZYCJA JAKO JEDYNA ZAWIERA INDYWIDUALNY PROGRAM KART PRACY DOPASOWANYCH DO ROZWOJU
DZIECKA NA PODSTAWIE DOSTĘPNYCH PRZEWODNIKÓW METODYCZNYCH
Główna tematyka : Bezpieczeństwo na drodze ; Dbam o siebie
Karty pracy będą dotyczyć:
-Moja droga do przedszkola
- Poznajemy znaki drogowe
- Sygnalizator świetlny
- Dbam o higienę
-Poznaję swoje ciało
Mój świat w przedszkolu cz. III to ostatnia część kontynuacji serii książeczki wrześniowej. Będziemy poznawać
zasady bezpieczeństwa na drodze, znaki drogowe, poznamy sygnalizator i pracę policjanta. Zapoznamy się z
pojęciem dbania o własną higienę osobistą, poznamy części ciała. Będziemy rozwijać umiejętność
spostrzegania, koncentracji uwagi, logicznego myślenia.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEMATYCZNYCH DO MIESIĄCA: WRZESIEŃ.
https://pomoceterapeutyczne.com/karty-pracy-do-przewodnikow-c-76.html
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: wydrukowany
Format: A4
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