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Catalog Cărți
Acest catalog a fost generat la data de: 18 octombrie
2019

Clasa a II-a
Evaluarea Națională 2020 la finalul clasei a II-a. 30 de teste după modelul M.E.N. pentru
probele de scris, citit și matematică
Avizat M.E.N.
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a 2-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor
generale şi specifice la finalul anului şcolar. Proba constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de
receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise 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!

18.00 lei 13.50 lei

@vacantadeiarna.eu – Zile de poveste. Caiet de antrenament: Comunicare în limba română,
Matematică și Explorarea mediului. Clasa a II-a
Ești pregătit pentru aventuri istețe? Texti și Mati, personajele acestei cărți, au îndesat în rucsacul de vacanță surprize pe alese:
Niculiță îi scrie lui Moș Crăciun o scrisorică fermecătoare; Fritz și Maria îl descoperă cu încântare pe ursuzul Spărgător de nuci;
într-o căsuță înconjurată de nămeți pufoși și stele aurii, copii nerăbdători stau cu năsucurile lipite de geam în așteptarea
misteriosului Moș; un brăduț curios să descopere lumea poposește, de Crăciun, în casa unor oameni bogați, dar întâmplările prin
care a trecut l-au întristat; în Betleem, magilor de la Răsărit li se vestește minunata Naștere a lui Iisus; o pasăre mică și zgribulită
primește un ajutor neprețuit de la cine se aștepta cel mai puțin; câțiva copii neastâmpărați învață că nu toate lucrurile ne sunt de
folos; un iepuraș pus pe joacă și un motan cam neînțelept primesc câte o lecție despre frică și bunătate.
Însoțește-i și tu pe Texti și Mati în aventurile lor și bucură-te de... O VACANȚĂ DE NEUITAT!
12.00 lei 9.00 lei

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI - CONSOLIDARE. MODALITĂȚI DE LUCRU
DIFERENȚIATE. CLASA A II-A
Puteți descărca planificarea anuală făcând click AICI.
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Matematică și explorarea mediului - Clasa a II-a este elaborată conform programei în vigoare aprobate de M.E.N. prin O.M. nr.
3418/19.03.2013. Conținuturile sunt structurate pe niveluri de învățare diferențiate și pe trepte progresive de dificultate, iar
secțiunile destinate completării portofoliilor elevului și profesorului sunt marcate ca atare. Lucrarea conține, pe lângă exerciții și
jocuri, teste de evaluare inițială, stadială și finală, dar și de autoevaluare, iar prin sugestiile metodologice moderne și atractive face
posibilă învățarea individualizată.
Îmbogățit cu un abundent material iconografic care nu numai că ușurează, dar face procesul învățării mai amuzant, volumul
include pe coperta a treia un Certificat de competență a învățării, ce poate fi semnat de profesor și se înmânează elevului la
sfârșitul anului școlar.

18.00 lei 13.50 lei

3 total products.

