PREDŠKOLÁČIK z
Pracovné zošity, farebné predlohy, pracovné listy, video ukážky
CD Predškoláčik
Obsahuje:
4 vydania e-časopisu
Predškoláčik
57 pracovných listov
Formát PDF
+ Bonus:
Farebné predlohy
na interaktívnu tabuľu

+ Hra Bodkolienka
+ Hra Zvieratká
+ Interaktívne kocôčky
Teraz darček k Maxi Licencii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovné zošity Predškoláčik: Abeceda, Matematika, Logika a Grafomotorika predškoláka
Matematika

Abeceda

Logika

Grafomotorika

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

Matematika Predškoláka – počítame, odpočítame, priraďujeme a určujeme
10 x pracovné listy

Poznávame čísla a číslice, počítame od 1 do 10, odpočítame do 5, priraďujeme číslo k danému počtu
predmetov od 1 do 10, určujeme rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
vykonávame jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zábavné čísla - Pracovné listy na Interaktívnu tabuľu:

Abeceda Predškoláka – Samohlásky A, E, I, O, U – poznávame, rozoznávame a pomenovávame
písmenká
14x pracovné listy + BONUS Farebné krúžky a písmenká – zábavná hra

Oboznamujeme sa s písmenkami ABECEDY, rozoznávame a pomenovávame samohlásky, rozlišujeme
jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, vyslovujeme správne a zreteľne všetky hlásky a
hláskové skupiny, prejavujeme záujem o písmená.

Abeceda – samohlásky A, E, I, O, U - Pracovné listy na Interaktívnu tabuľu:

Samohlásky na Interaktívnej tabuli – Video ukážka využitia pracovných listov na interaktívnej tabuli:

Hra farebné krúžky a písmená – zábavná a tvorivá hra pre predškolákov:

Matematika, logika a grafomotorika Predškoláka - Hra Bodkolienka
3x farebná predloha, 10x pracovné listy + BONUS Básnička: Bodkolienka + Bodkolienka – návod na
hru

Počítame od 1 do 10, odpočítame do 5, priraďujeme číslo k danému počtu predmetov od 1 do 10,
určujeme rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine, vykonávame jednoduché operácie v
číselnom rade od 1 do 10. Rozvíjame matematické predstavy, logické myslenie, priestorovú
orientáciu, predstavivosť a grafomotoriku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hra Bodkolienka – zábavná hra na Interaktívnu tabuľu + Bodkolienka Básnička a Bodkolienka kocôčka:

Hra Bodkolienka - Interaktívna kocôčka

Grafomotorika a Vizuomotorika Predškoláka – Hra Zvieratká - kreslíme hranaté tvary
1x farebná predloha, 19x pracovné listy + BONUS Básničky: Zvieratká

Jemná motorika. Vizuomotorika. Grafomotorika. Základné grafické tvary. Domáce zvieratá.
Kreslíme hranaté tvary, kreslíme podľa predlohy, kreslíme na štvorčekový podklad, poznávame
a kreslíme domáce zvieratká – psík, mačička, prasiatko, zajac, baranček, kravička. Využívame
koordináciu zraku a ruky, kreslíme uvoľnenou rukou, plynulo a smelo. Hráme sa s kartičkami Pexeso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hra Zvieratká – zábavná hra na Interaktívnu tabuľu + Zvieratká Básnička a Zvieratká kocôčka:

Hra Zvieratká - Interaktívna kocôčka

autor: © ABC

Celý obsah Cd Predškoláčik je aj súčasťou MEGA LICENCIE 1+2+3+4+5+6

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

Licencia 1+2+3+4+5+6 – Mega Najvýhodnejší balíček pre MŠ - obsah 6 školských rokov 228 €
(6 x 38 €) - Letná Akcia
Objednávkový Formulár na MEGA LICENCIU TU

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+6 – Maxi Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 4 školských rokov - 180 €
(4 x 45 €) - Letná Akcia

Objednávkový Formulár na MAXI LICENCIU TU

Obsahuje: vyše 600 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové
projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky

Licencia 6 alebo (5,4,3) – Sólo balíček pre MŠ – obsah 1 školského roka - 1x 49 €
- Letná Akcia

Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU

Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov 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

