VZDELÁVACÍ KALENDÁR z
Interaktívny zvukový a obrázkový kalendár
Rok a 12 mesiačikov - Názvy, farby a symboly mesiacov, počet a poradie mesiacov, počet dní mesiacov v
roku, ročné obdobia a mesiace, symboly a farby ročných období.

Ročné obdobie Zima – Názvy, symboly a poradie zimných mesiacov DARČEK z ABC –
Voľné na hranie do 7.2.2018

Mesiac December – 1.zimný mesiac – Symboly mesiaca, Témy: Mikuláš, Vianoce, Moja rodina

Mesiac Január – 2.zimný mesiac – Symboly mesiaca, Témy : Zimné športy, Zimná krajina
DARČEK z ABC - Voľné na hranie do 7.2.2018

Mesiac Február – 3.zimný mesiac – symboly mesiaca, témy: Polárna krajina, Fašiangy – Karneval

Fašiangy – Karneval

Fašiangová výzdoba - karnevalové vystrihovačky, masky a škrabošky – DARČEK z ABC
Voľné na stiahnutie do 7.2.2018

Maska Zajačik, Škraboška Zajačik, Maska Indián, Janko, Marienka, Pirát, Škraboška Mačička

Karneval – Diplomy – Voľné na stiahnutie – DARČEK z ABC - Voľné na stiahnutie do 7.2.2018

Interaktívna hra Karneval – Kto je kto? DARČEK z ABC - Voľné na hranie do 7.2.2018

Priraď podľa tieňa karnevalové postavičky, všímaj si, čo majú na hlave, čo ktorá drží v ruke.

Farebné kvapôčky

Interaktívna hra Farebné kvapôčky: ABC Kvíz Farby

Hra Farebné kvapôčky slúži ako interaktívna predloha na tabuľu, na ktorej deti poznávajú základné
farby a rôznorodé predmety danej farby - modrá, žltá, červená, oranžová, zelená. Hra je doplnená o
digitálny zvuk. Dieťa na základe otázok plní jednotlivé úlohy na poznávanie a pomenovanie farieb.

Video farebné kvapôčky - poznávame veselé farbičky. Poznávame základné farby.

Interaktívna hra Pexeso - Poznávame farbičky + farebná predloha + kartičky

Interaktívna hra Pexeso – Veselé farbičky + farebná predloha + kartičky

Interaktívna hra Pexeso – Farebné tubičky + farebná predloha + kartičky

Pracovné zošity Guľôčka

Fašiangy - Karneval

Farebné kvapôčky

Miešanie farieb

Sedem trpaslíkov

Prístup ku všetkým hrám na ABC a k celému obsahu vám sprístupnia LICENCIE
Vzdelávacie interaktívne hry a projekty
Poznávacie panorámy, Zvukové a pohyblivé Obrázky
Animované pomôcky
Pracovné zošity Guľôčka a Predškoláčik
Pracovné listy, maľovanky, vystrihovačky
Úlohy a cvičenia pre vaše detičky z ABC školičky

Aj tak stále platí, že Licencia na ABC sa najviac oplatí
Licencia 1+2+3+4+5 – Mega Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 5 školských rokov na 5
rokov - 190 € (5 x 38 €) - Akcia Objednávkový Formulár na MEGA LICENCIU TU

+ DARČEKY

+

Obsahuje: vyše 1000 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové
projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky

Licencia 3+4+5 – Maxi Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 3 školských rokov na 3 roky 135 € (3 x 45 €) - Akcia
Objednávkový Formulár na MAXI LICENCIU TU

+ DARČEK
Obsahuje: vyše 450 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové
projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licencia 3 alebo 4 alebo 5 – Sólo balíček pre MŠ – obsah 1 školského roka na 2 roky - 1x 55 €
-

Akcia

Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU

+ DARČEK
Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov pre vaše detičky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------autor: © ABC
ABC Materská škola – Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5
ABC Materské školy – Interaktívny program: „ Dieťa a Nový Svet“ – Licencia 1+2
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