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Link do produktu: https://pomoceterapeutyczne.com/ucze-sie-czytac-cz-i-p-344.html

Uczę się czytać cz. I
Cena brutto

59,99 zł

Cena netto

57,13 zł

Cena poprzednia

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

361

Producent

Bystra Sowa

Opis produktu
Książeczka ma na celu naukę czytania w sposób kreatywny, ciekawy, ma uczyć logicznego myślenia oraz wzbogacania mowy
u dzieci. Dzięki różnorodnym zdaniom ćwiczymy również u dziecka koncentrację uwagi, pamięć, koordynację wzrokoworuchową oraz percepcję słuchową i wzrokową.
Zarówno książka jak i wszystkie części są w formie zalaminowanej, części wycięte, wszystko gotowe do użytku. Wszystko w
ładnej oprawie graficznej, kolorowe obrazki, wydrukowane na grubym papierze 160 g, dodatkowo zalaminowane folią 100 mic.
Kreatywna książka " Uczę się czytać cz.I " to propozycja ćwiczeń i zabaw językowych, mających na celu rozwijanie mowy.
W skład kreatywnej książki wchodza następujące zestawy:
1. CZYTAM METODĄ GLOBALNĄ ? KOLOROWE OBRAZKI
Pomoc terapeutyczna ma na celu wprowadzenie dziecka w świat nauki czytania, poprzez zapoznanie się z czytaniem
globalnym na podstawie przedstawionych kolorowych obrazków. W zestawie zawarte jest 12 szt. obrazków z zamieszczonymi
podpisami oraz 12 szt. wyrazów do czytania globalnego Zadaniem dziecka jest dopasowanie wyrazu do odpowiedniego
obrazka.
2. MAGICZNE SYLABY - ZNAJDŹ TAKIE SAME
Pomoc terapeutyczna mająca na celu zapoznane dziecka ze światem sylab. W zestawie zawarto 4 szt. kart aktywności z
sylabami, oraz 12 szt. sylab do układania. Zdaniem dziecka jest odczytanie sylab na kartach aktywności a następnie
odnalezienie ich pośród innych sylab. Ćwiczymy pamięć, rozwijamy mowę i koncentrację
3. UKŁADAM, CZYTAM, DZIELĘ NA SYLABY
Pomoc terapeutyczna mająca na celu rozwijanie mowy, nauki wczesnego czytania poprzez metodę sylabową. Zestaw składa
się z zalaminowanych obrazków pociętych na części. Każdy z nich podpisany drukowanymi literami, a dodatkowym atutem
jest zaznaczenie kolorem czerwonym drugiej sylaby. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka w całość a następnie odczytanie
powstałego wyrazu.
4. TAJEMNICZA WYSPA SKARBÓW - SZYFROWANIE
Pomoc terapeutyczna mająca na celu rozwijanie myślenia analitycznego, rozumienia pewnych reguł. W zestawie zawarta jest
karta aktywności w formacie A4 z kodami, 4 szt. kart do układania wyrazów, 4 szt. obrazków, 16 szt. głosek do układania
wyrazów na podstawie odczytania kodów oraz 4 szt. wyrazów do czytania globalnego. Zadaniem dziecka jest ułożenie
odpowiednej litery, na podstawie karty z kodami, a następnie odczytanie powstałego wyrazu najpierw poprzez podział wyrazu
na sylaby a następnie łączenie. Kolejnym zadaniem jest dopasowanie odpowiedniego wyrazu do czytania globalnego.
5. UMIEM CZYTAĆ
Pomoc terapeutyczna rozwijająca poszczególne etapy nauki czytania począwszy od dobierania odpowiedniego wyrazu do
obrazka (czytanie globalne), naukę dzielenia wyrazu na głoski. W zestawie zostało zawarte 6 szt. obrazków, 6 szt. wyrazów do
czytania globalnego, 18 szt. głosek do układania wyrazów. Rozwijamy mowę, ćwiczymy pamięć i koncentrację.
KSIĄŻECZKA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI Z NAKLEJONĄ RZEPĄ - WYSTARCZY WYBRAĆ TYP: NAKLEJONA
RZEPA
DO ZESTAWU PROPONUJEMY ZAKUPIĆ RZEPĘ SAMOPRZYLEPNĄ, DZIĘKI KTÓREJ, WSZYSTKIE POMOCE BĘDĄ SIĘ
LEPIEJ TRZYMAĆ, A DZIECKO BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚĆ ŁATWIEJSZEGO MANIPULOWANIA .
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RZEPA SAMOPRZYLEPNA W NASZYM SKLEPIE DOSTĘPNA W ZAKŁADCE AKCESORIA ( OBOK ZAKŁADKI OPIS
PRODUKTU). DO ZESTAWU POTRZEBNE JEST OK. 4 METRÓW.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ: standardowy (elementy zalaminowane i wycięte) , z naklejonym rzepem (+ 50,00 zł )
Zaokrąglone rogi: Nie , Tak (+ 10.00% )
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