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Tropiciele to cykl dla klas 1–3, który doskonale sprawdza się w klasach z uczniami o zróżnicowanym
poziomie gotowości szkolnej. Pakiet zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy, jednocześnie

pozostawiając uczniom możliwość samodzielnych poszukiwań i badań.

Zalety cyklu to przede wszystkim:

· nowoczesne metody nauczania – np. trening pamięci wzrokowej i słuchowej, techniki szybkiego
czytania, ćwiczenia logopedyczne;

· nastawienie na podmiotowość ucznia – duży nacisk został położony na sferę uczuć, relacje z
rówieśnikami oraz rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji;

· kąciki tematyczne – z ciekawymi materiałami rozbudzającymi zainteresowania dziecka,

· wysokiej klasy grafika – rysunki przygotowane przez najlepszych polskich ilustratorów,
zachęcające do interpretacji tekstu i własnych eksperymentów artystycznych.

Teczka z pierwszą częścią wyprawki zawiera dwie torebki z materiałem manipulacyjnym i pomocami
dydaktycznymi, które powiązane są z 1. i 2. częścią podręcznika.

Skład pakietu „Tropiciele” do klasy 2

· Materiał edukacyjny (części 1–5),

· Karty ćwiczeń (części 1–5),

· Matematyka (części 1–5),

· Wyprawka (części 1 i 2),

· Karty plastyczne,

· Zajęcia komputerowe – materiał edukacyjny z ćwiczeniami i płytą CD.

 

Publikacja dostępna w sprzedaży po 30 czerwca.

Tropiciele to cykl dla klas 1–3, który doskonale sprawdza się w klasach

z uczniami o zróżnicowanym poziomie gotowości szkolnej. Pakiet

zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy,

jednocześnie pozostawiając uczniom możliwość samodzielnych

poszukiwań i badań.
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Zalety cyklu to przede wszystkim:

· nowoczesne metody nauczania – np. trening pamięci

wzrokowej i słuchowej, techniki szybkiego czytania, ćwiczenia

logopedyczne;

· nastawienie na podmiotowość ucznia – duży nacisk został

położony na sferę uczuć, relacje z rówieśnikami oraz

rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji;

· kąciki tematyczne – z ciekawymi materiałami rozbudzającymi

zainteresowania dziecka,

· wysokiej klasy grafika – rysunki przygotowane przez

najlepszych polskich ilustratorów, zachęcające do interpretacji

tekstu i własnych eksperymentów artystycznych.

Teczka z drugą częścią wyprawki zawiera trzy torebki z materiałem

manipulacyjnym i pomocami dydaktycznymi, które powiązane są z 3.,

4., i 5. częścią podręcznika.

Skład pakietu „Tropiciele” do klasy 2

· Materiał edukacyjny (części 1–5),

· Karty ćwiczeń (części 1–5),

· Matematyka (części 1–5),

· Wyprawka (części 1 i 2),

· Karty plastyczne,

· Zajęcia komputerowe – materiał edukacyjny z ćwiczeniami i

płytą CD.
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