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Afterschool / după școală
Jocuri logice și de antrenament (11 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin… joacă! Și, în plus, cartea le
oferă celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse.
Hai să ne jucăm împreună!
20.00 lei 14.00 lei

Jocuri logice și de antrenament (10 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin… joacă! Și, în plus, cartea le
oferă celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse.
Hai să ne jucăm împreună!
20.00 lei 14.00 lei

Jocuri logice și de antrenament (9 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin… joacă! Și, în plus, cartea le
oferă celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse.
Hai să ne jucăm împreună!
20.00 lei 14.00 lei

Jocuri logice și de antrenament (8 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin… joacă! Și, în plus, cartea le
oferă celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse.
Hai să ne jucăm împreună!
20.00 lei 14.00 lei
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Jocuri logice și de antrenament (7 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin… joacă! Și, în plus, cartea le
oferă celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse.
Hai să ne jucăm împreună!
20.00 lei 14.00 lei

Jocuri logice și de antrenament (6 ani +)
Activitățile pe care această carte le cuprinde sunt, de fapt, provocări adresate micilor cititori. Jocurile logice, exercițiile antrenante,
activitățile amuzante sunt tot atâtea ocazii pentru copii de a-și petrece timpul liber învățând prin... joacă! Și, în plus, cartea le oferă
celor mici și ocazia de se verifica singuri: la sfârșitul volumului sunt prezentate soluțiile activităților și exercițiilor propuse. Hai să
ne jucăm împreună!

20.00 lei 14.00 lei

CAIET PENTRU TIMPUL LIBER ȘI AFTER SCHOOL. FIȘE DE ÎNVĂȚARE DIFERENȚIATĂ
PENTRU 5-6 ANI
Descărcați de aici CAIETUL EDUCATOAREI, care cuprinde setul complet de documente necesare întocmirii PORTOFOLIULUI
EDUCATOAREI de-a lungul anului școlar 2017-2018.
Lucrarea de faţă cuprinde 72 de fișe de învăţare, grupate în 18 teme corespunzătoare proiectelor tematice uzuale nivelului II de
preșcolarizare (5-6 ani). Pentru fiecare proiect tematic sunt concepute 4 tipuri de fișe de învăţare diferenţiată:
• fișă cu exerciţii de consolidare;
• fișă de iniţiere sau de recuperare, pentru copiii cu perioade semnificative de absenţă de la grădiniţă sau care au lacune în
cunoștinţe;
• fișă de dezvoltare-extindere pentru copiii de grupă mijlocie sau pentru cei cu o evoluţie foarte bună și cu un nivel de cunoștinţe
ridicat;
• fișă de autoevaluare în care copilul își apreciază singur modul de rezolvare a itemilor daţi, aceasta putând fi folosită și ca
evaluare formativă curentă și adăugată la portofoliul personal al copilului.
Fişele sunt concepute în manieră integrată şi pot fi folosite cu succes pe parcursul anului şcolar , atât în completarea activităţilor
din grădiniţă, cât şi acasă.
12.00 lei 9.00 lei
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CAIET PENTRU TIMPUL LIBER ȘI AFTER SCHOOL. FIȘE DE ÎNVĂȚARE DIFERENȚIATĂ
PENTRU 3-4 ANI
Descărcați de aici CAIETUL EDUCATOAREI, care cuprinde setul complet de documente necesare întocmirii PORTOFOLIULUI
EDUCATOAREI de-a lungul anului școlar 2017-2018.
Lucrarea de faţă cuprinde 72 de fișe de învăţare, grupate în 18 teme corespunzătoare proiectelor tematice uzuale nivelului I de
preșcolarizare (3-4 ani). Pentru fiecare proiect tematic sunt concepute 4 tipuri de fișe de învăţare diferenţiată:
• fișă cu exerciţii de consolidare;
• fișă de iniţiere sau de recuperare, pentru copiii cu perioade semnificative de absenţă de la grădiniţă sau care au lacune în
cunoștinţe;
• fișă de dezvoltare-extindere pentru copiii de grupă mijlocie sau pentru cei cu o evoluţie foarte bună și cu un nivel de cunoștinţe
ridicat;
• fișă de autoevaluare în care copilul își apreciază singur modul de rezolvare a itemilor daţi, aceasta putând fi folosită și ca
evaluare formativă curentă și adăugată la portofoliul personal al copilului.
Fişele sunt concepute în manieră integrată şi pot fi folosite cu succes pe parcursul anului şcolar, atât în completarea activităţilor
din grădiniţă, cât şi acasă.
12.00 lei 9.00 lei

8 total products.

