KRÁĽOVSTVO ZIMY na
Pracovné zošity, interaktívne hry, pracovné listy, video ukážky
Pracovné zošity Guľôčka
Staviame snehuliaka

Zimné radovánky

Prišla zima

Severný a južný pól

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interaktívna hra Zimná Panoráma - Zimné športy, porozprávaj, kto je na obrázku.

Poznávame zimné športy – sánkar, lyžiar, korčuliar, snowboardista
Interaktívna hra: Pexeso Zimné športy 1

Pexeso Zimné športy 2

Poznávame sezónne aktivity: sánkovanie, korčuľovanie, lyžovanie, snowbordovanie.

Interaktívna programovateľná hra: ABC Robot Lyžiar

ABC Robot Tučniak

Plánovanie, programovanie a pohyb v štvorcovej sieti.
Interaktívna hra: Ročné obdobia

Priraďujeme obrázky podľa ročného obdobia.

Kráľovná zima

Skaldáme obrázok podľa predlohy.

Animovaný príbeh: Tučniakove zimné slová z Cencúľova

Ja som tučniak z Cencúľova. Na cencúľoch skrývam slová...

Zvieratká v zime
Pracovný zošit: Zvieratká v zime

Video príbeh: Zvieratká v zime

Poznávame lesné zvieratá, rôznorodosť spôsobu života živočíchov a starostlivosť o lesnú zver
v zimnom ročnom období...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovné listy, úlohy a cvičenia: Zvieratká v zime
Farebné predlohy - Príroda

Pracovné listy – Jazyk

Triedené a zaradené podľa vzdelávacích oblastí ŠVP

Pracovné listy - Matematika

Vtáčiky v zime
Farebné predlohy: Vtáčiky v zime

Video ukážka hry: Vtáčiky v zime

Farebné predlohy na Interaktívnu tabuľu na rozvíjanie slovnej zásoby...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaktívne hry: Staráme sa o vtáčiky v zime
Sýkorka aj vrabček malý, prileteli, hladní boli...

Interaktívna hra: Kde býva sýkorka

Kde býva vrabček

Priraď sýkorke a vrabčekovi správny domček, všímaj si ich veľkosť.

Tajomné stopy v snehu
Pracovný zošit: Tajomné stopy v snehu

Video príbeh: Tajomné stopy v snehu

Poznávame, rozlišujeme a porovnávame zvieratá a zvieracie stopy, pohyb zvierat
a porovnávame veľkosť a váhu zvierat, dĺžku a hĺbku stopy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovné listy, úlohy a cvičenia: Tajomné stopy v snehu
Farebné predlohy - Matematika Pracovné listy – Jazyk

Pracovné listy - Matematika

Triedené a zaradené podľa vzdelávacích oblastí ŠVP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 €) - Novoročná 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 €) - Novoročná 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 €
- Novoročná Akcia

Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU

+ DARČEK
Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov pre vaše detičky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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