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Catalog Cărți

Acest catalog a fost generat la data de: 15 septembrie 2018

Dezvoltare personală
DEZVOLTARE PERSONALĂ. CLASA A II-A
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Prezenta lucrare este elaborată conform programei M.E.N. aprobate prin Ordinul de Ministru nr. 3418/19.03.2013 și acoperă toate
domeniile propuse pentru disciplina Dezvoltare personală: autocunoașterea și stilul de viață sănătos, dezvoltarea emoțională și
socială, dar și aspectele de organizare a învățării și pregătire pentru viață.
Activitățile și jocurile cuprinse în acest caiet ajută copilul să se descopere pe sine, să exploreze si să experimenteze noi situații de
viață, educă exprimarea emoțională și comunicarea interpersonală, antrenând abilități empatice și activând resurse creative
necesare afirmării de sine.
Lecțiile sunt completate de sugestii referitoare la conținutul informațional pe care trebuie să se centreze cadrul didactic în
comunicarea cu școlarii, dar și de ilustrații relevante și amuzante.

10.00 lei 7.50 lei

DEZVOLTARE PERSONALĂ. CLASA PREGĂTITOARE
Puteți descărca planificarea anuală integrată făcând click AICI.
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Caietul propus de Editura Paralela 45 pentru disciplina Dezvoltare personală pentru clasa pregătitoare se dorește a fi un spațiu de
joc și învățare în care copiii, sub îndrumarea cadrelor didactice, își formează abilități socio-emoționale și comportamente adecvate
adaptării cu succes la școală și în societate.
Activitățile cuprinse în acest caiet ajută copilul să se descopere pe sine, să exploreze și să experimenteze situații noi de viață,
educă exprimarea emoțională, încurajează comunicarea interpersonală, antrenând abilități emaptice și activând resurse creative
necesare afirmării de sine.
10.00 lei 7.50 lei

DEZVOLTARE PERSONALĂ. CLASA I
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Prezenta lucrare este elaborată conform programei M.E.N. aprobate prin Ordinul de Ministru nr. 3418/19.03.2013 și acoperă toate
domeniile propuse pentru disciplina Dezvoltare personală: autocunoașterea și stilul de viață sănătos, dezvoltarea emoțională și
socială, dar și aspectele de organizare a învățării și pregătire pentru viață.
Activitățile și jocurile cuprinse în acest caiet ajută copilul să se descopere pe sine, să exploreze și să experimenteze noi situații de
viață, educă exprimarea emoțională și comunicarea interpersonală, antrenând abilități empatice și activând resurse creative
necesare afirmării de sine.
Lecțiile sunt completate de sugestii referitoare la conținutul informațional pe care trebuie să se centreze cadrul didactic în
comunicarea cu școlarii, dar și de ilustrații relevante și amuzante.

10.00 lei 7.50 lei

3 total products.

