NOVÉ HRY + PRACOVNÉ ZOŠITY na
Ukážky prvých hier Licencie 6 - Nový školský rok 2018/19
Každá hra v Licencii 6 je doplnená o digitálny zvuk, úlohy a pracovné zošity pre deti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interaktívna zvuková hra s úlohami Farebné obrázky + Pracovný zošit - Licencia 6

Presuň obrázky podľa farby
Dieťa poznáva a pomenuje základné farby. Priraďuje obrázky podľa farby. Roztriedi objekty v skupine
na základe určenej vlastnosti ( farba). Rozvíja si slovnú zásobu. Vlastnými slovami vysvetlí význam
slov, ktoré pozná. Určuje začiatočnú hlásku slova. Plní jednotlivé úlohy v hre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovný zošit ku hre Farebné obrázky – Pre zobrazenie pracovného zošita stlač obrázok tlačiarne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaktívna zvuková hra s úlohami Skladačka Kuriatko + Pracovný zošit - Licencia 6

Poskladaj obrázok podľa predlohy
Dieťa poznáva zvieratá. Rozvíja si priestorovú orientáciu. Opíše polohu objektov a umiestni predmet
podľa pokynov. Poznáva geometrické tvary. Skladá obrázok podľa predlohy. Plní jednotlivé úlohy v
hre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovný zošit ku hre Skladačka Kuriatko – Pre zobrazenie pracovného zošita stlač obrázok tlačiarne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaktívna zvuková hra s úlohami Puzzle Redkvička + Pracovný zošit - Licencia 6

Poskladaj chýbajúce časti obrázka
Dieťa poznáva zeleninu a vitamíny, ktoré obsahuje. Uvádza príklady zdravej výživy. Rozvíja si
priestorovú orientáciu. Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovný zošit ku hre Puzzle Redkvička – Pre zobrazenie pracovného zošita stlač obrázok tlačiarne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prístup ku všetkým hrám na ABC a k celému obsahu vám sprístupnia LICENCIE

Obsah:

1 školský rok

Možnosti: L3, L4, L5, L6

2 školské roky

4 školské roky

L3+4, L4+5, L5+6

L3+4+5+6

6 školských rokov
L1+2+3+4+5+6

Projekty:

150

300

600

Cena:

59 €

110 €

220 €

330 €

Akcia:

45 €

94 €

174 €

222 €

Ušetríte:

14 €

16 €

46 €

108 €

CD Hry Mix

CD Jar

Darček:

CD Zvieratká

1000

CD Zvieratká+ CD Hry Mix

JARNÁ AKCIA platí do 31.mája 2018!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Licencie obsahujú: Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové projekty,
Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------autor: © ABC
ABC Materská škola – www.abcmaterskaskola.sk – Nový ŠVP pre MŠ
Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5+6

ABC Materské školy – www.abcmaterskeskoly.sk
Interaktívny program: „ Dieťa a Nový Svet“ – Licencia 1+2

Telefón: 0918 150 571
info@abcmaterskaskola.sk
info@abcmaterskeskoly.sk

