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Clasa a IV-a
@vacantadevara.eu. Scrisorile verii. Caiet de antrenament. Clasa a IV-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3530/04.04.2018
Un concept unic pe piața editorială prin prezentarea conținuturilor sub forma corespondenței dintre copii, ori dintre aceștia
și adulți; se exersează în acest fel competența de comunicare în situații concrete de viață, lucru pe care programa școlară îl
subliniază în repetate rânduri;
Noutățile prezentelor lucrări constau în:
- integrarea unor conținuturi variate, din disciplinele de bază la ciclul primar: comunicare în limba română, matematică și
explorarea mediului, dezvoltare personală (la clasele I – II) și limba română, matematică, științe, educație civică (clasele III-IV);
- activitățile propuse sunt centrate pe învățarea prin descoperire, ca fundament al unei învățări solide, de lungă durată: copilul
cercetează, se documentează, argumentează, formulează probleme și puncte personale de vedere:
- jocurile propuse pun accent pe unele componențe psihologice în plină dezvoltare la aceasta vârstă: atenția, gândirea critică,
inteligența emoțională, capacitatea de disociere și sinteză.
18.00 lei 13.50 lei

@vacanţadeiarna.eu – Portalul Magic. Caiet de antrenament: Limba şi literatura română,
Matematică. Clasa a IV-a
Ești gata pentru o călătorie provocatoare? Eroii din această carte, Jack și Annie, copii de aceeași vârstă cu tine, ți-au pregătit
câteva surprize de poveste. Descoperă împreună cu ei farmecul unei călătorii tocmai pe... misterioasa Lună! Trăiește alături de
cei doi mici exploratori aventura unei întâlniri cu uriașii dinozauri din trecut! Ajută-i pe neastâmpărații eroi ai cărții să înfrunte
pericolele care pândesc printre ghețurile din Arctica! Află ce au descoperit cei doi frățiori curioși în savana
fermecătoare a Africii! Explorează și tu, împreună cu neobosiții cercetători din carte, întinderile de pământ din îndepărtata
Australie!
Să petrecem împreună... O VACANȚĂ ISTEAȚĂ!
12.00 lei 9.00 lei

Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a IV-a. Limba română. Matematică
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a IV-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor
generale şi specifice la finalul anului şcolar. Proba constă în administrarea a două teste vizând evaluarea competenţelor de
înţelegere a textului scris în limba română şi evaluarea competenţelor de matematică. Testele propuse respectă întru totul
standardele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are
un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de
învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

17.00 lei 12.75 lei

MATEMATICĂ - CONSOLIDARE. MODALITĂȚI DE LUCRU DIFERENȚIATE. CLASA A IV-A
Puteți descărca planificarea anuală făcând click AICI.
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Matematica - Clasa a IV-a este elaborata conform programei in vigoare aprobate de M.E.N. prin O.M. nr. 5003/02.12.2014.
Continuturile sunt structurate pe niveluri de invatare diferentiate si pe trepte progresive de dificultate, iar sectiunile destinate
completarii portofoliilor elevului si profesorului sunt marcate ca atare. Lucrarea contine, pe langa exercitii si jocuri, teste de
evaluare initiala, stadiala si finala, dar si de autoevaluare, iar prin sugestiile metodologice moderne si atractive face posibila
invatarea individualizata.
Imbogatit cu un abundent material iconografic, care nu numai ca usureaza, dar face procesul invatarii amuzant, volumul include
pe coperta a treia un Certificat de competenta a invatarii, ce poate fi semnat de profesor si se inmaneaza elevului la sfarsitul
anului scolar.

18.00 lei 13.50 lei
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