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Moje pierwsze litery cz. I i cz.
II format A5
Cena brutto

210,00 zł

Cena netto

200,00 zł

Cena poprzednia

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

622

Kod producenta

BS622

Kod EAN

9788365775870

ISBN

978-83-65775-87-0

Opis produktu
Moje pierwsze litery cz. I i cz. II format A5 to seria książek do ćwiczeń rozwijających umiejętność poznawania i utrwalenia
liter, nauki czytania całościowego i umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU :
1) Moje pierwsze litery cz. I ( format A5) to kreatywna książka, która zawiera propozycje zabaw w poznawanie liter
alfabetu. Seria tego typu pomocy przeznaczone są już dla dzieci od 3 roku życia. W książce na każdej z kart aktywności
znajduje się litera alfabetu (spółgłoski oznaczone są na niebiesko, samogłoski na czerwono). Zadaniem dziecka jest
dopasowanie obrazków rozpoczynających się na daną literę, następnie odnalezienie obrazka z podpisem i dobranie
odpowiedniego wyrazu.
ZESTAW PRZEDSTAWIONY W SEGREGATORZE ( ZOSTAŁ POKAZANY W CELACH PREZENTACYJNYCH). JEŻELI WYBIERZECIE
PAŃSTWO WERSJĘ Z RZEPEM ( OTRZYMACIE 2 SEGREGATORY format A5 Z CAŁYM ALFABETEM NA RZEPY)
WERSJA STANDARDOWA OBEJMUJE ZESTAW W FORMIE JEDNEJ KSIĄŻKI ZBINDOWANEJ + WSZYSTKIE ELEMENTY
W PRZYPADKU BRAKU WYBORU - OPCJA STANDARDOWA ( czyli wszystko wydrukowane, zalaminowane,
elementy wycięte + zbindowana książka )
Zawartość zestawu:
- książka format A5 ( zbindowana, zalaminowana) W PRZYPADKU ZAKUPU WERSJI Z RZEPEM - wszystko w
segregatorach
- 72 szt. zalaminowanych i wyciętych obrazków rozpoczynających się na daną literę
- 72 szt. zalaminowanych i wyciętych obrazków z napisami
- 72 szt. zalaminowanych i wyciętych wyrazów

2) Moje pierwsze litery cz. II . Podział na sylaby i głoski ( format A5) to kreatywna książka, która zawiera propozycje
zabaw w poznawanie liter alfabetu oraz sylab i nauki głoskowania. Dziecko poznaje samogłoski i spółgłoski. Seria tego typu
pomocy przeznaczone są już dla dzieci od 3 roku życia. W książce na każdej z kart aktywności znajduje się litera alfabetu
(spółgłoski oznaczone są na niebiesko, samogłoski na czerwono). Pod każdą literą znajduje się kolorowy obrazek z podziałem
na sylaby. Zadaniem dziecka jest podział na sylaby wyrazu, a następnie ułożone prostokątów w okienka ( samogłoskiczerwone; spółgłoski- niebieskie). Tym samym mamy możliwość ćwiczenia głoskowania.
ZESTAW PRZEDSTAWIONY W SEGREGATORZE ( ZOSTAŁ POKAZANY W CELACH PREZENTACYJNYCH). JEŻELI WYBIERZECIE
PAŃSTWO WERSJĘ Z RZEPEM (OTRZYMACIE 2 SEGREGATORY format A5 NA RZEPY)
WERSJA STANDARDOWA OBEJMUJE ZESTAW W FORMIE JEDNEJ KSIĄŻKI ZBINDOWANEJ + WSZYSTKIE ELEMENTY
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W PRZYPADKU BRAKU WYBORU-OPCJA STANDARDOWA (czyli wszystko wydrukowane, zalaminowane, elementy
wycięte + zbindowana książka)
Zawartość zestawu:
- książka format A5 ( zbindowana, zalaminowana) zawierająca 71 szt kart aktywności ( do każdej litery po 3 karty) W
PRZYPADKU ZAKUPU WERSJI Z RZEPEM - wszystko w segregatorach
- 293 szt. zalaminowanych i wyciętych prostokącików ( z podział na samogłoski ( czerwone) i spółgłoski ( niebieskie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: standardowy (elementy zalaminowane i wycięte) , z naklejonym rzepem ( karty w segregatorze A5) (+ 240,00 zł )
Format: A5
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