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Podstawowy zestaw
nauczyciela przedszkola nr 2
Cena brutto

61,00 zł

Cena netto

49,59 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

225

Producent

Bystra Sowa

Opis produktu
Podstawowy zestaw nauczyciela przedszkola nr 2- Kodeks przedszkolaka wchodzą następujące zestawy:

1) Kodeks przedszkolaka 3 plansze w formacie A3 na grubym papierze o gramaturze 250 g,
zalaminowane folią 100 mic
Na planszy następujące zasady:

PLANSZA 1 -Kodeks przedszkolaka
-SŁUCHAM SIĘ PANI
-BIORĘ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
-CZEKAM NA SWOJĄ KOLEJ
-BAWIĘ SIĘ ZGODNIE Z INNYMI
-SPRZĄTAM PO SKOŃCZONEJ ZABAWIE
-KULTURALNIE ZACHOWUJĘ SIĘ PRZY STOLE

PLANSZA 2? Kodeks przedszkolaka
- DBAM O NASZĄ SALĘ
-USTAWIAMY SIĘ I CHODZIMY W PARACH
-PRZESTRZEGAM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
-UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ W ŁAZIENCE
-PRACUJĘ W CISZY I W SPOKOJU
-POMAGAM INNYM

PLANSZA 3- Kodeks przedszkolaka
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-UŻYWAM GRZECZNOŚCIOWYCH SŁÓW- DZIEŃ DOBRY
-UŻYWAM GRZECZNOŚCIOWYCH SŁÓW- DO WIDZENIA
- ZAWSZE MÓWIĘ PRAWDĘ
- UŻYWAM GRZECZNOŚCIOWYCH SŁÓW- PROSZĘ
- UŻYWAM GRZECZNOŚCIOWYCH SŁÓW- DZIĘKUJE
- UŻYWAM GRZECZNOŚCIOWYCH SŁÓW - PRZEPRASZAM

2) Kodeks przedszkola- obrazki
Zestaw ?Kodeks przedszkolaka - obrazki? został opracowany jako materiał dydaktyczny wspomagający budowanie
systemu wartości u dzieci po to, aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, szlachetne, warte uwagi i przede wszystkim na
tym skupiały swoją uwagę.
Zestaw zalaminowanych kolorowych obrazków są próbą obrazowego przedstawienia prawidłowych zachowań dziecka jako
wycinka szerszej wiedzy społecznej przyswajanej podczas nauczania przedszkolnego. Zestaw pomaga rozwijać umiejętności
niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi, takie jak porozumiewanie się i zgodne funkcjonowanie w
zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Opracowane wyrazy i wyrażenia do wszystkich ilustracji pozwalają na kojarzenie obrazka z wyrazem, umożliwiają
wprowadzanie ćwiczeń z czytania globalnego we wszystkich grupach wiekowych.

Zestaw zawiera:
18 szt. dużych, zalaminowanych, kolorowych, łatwych ilustracyjnie obrazków przedstawiających pożądane zachowania
w grupie przedszkolnej ( obrazki takie same jak na wyżej wymienionych planszach)
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