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20,00 zł
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35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

9100

Kod producenta

BS909

Opis produktu
"Wiosenne inspiracje" plik pdf dto propozycja ćwiczeń mających na celu rozwijanie percepcji wzrokowej, logicznego
myślenia, umiejętności matematycznych, koncentracji uwagi, spostrzegania, oraz zapoznania się z emocjami. Duży zestaw
ćwiczeń ,który można wydrukować i zalaminować dla dłuższej trwałości.
Atutem zestawu są 2 możliwości : pierwsza z nich to przygotowanie wszystkiego w luźnych kartach dzięki czemu, każde
dziecko może otrzymać jednocześnie zadanie , druga zaś możliwość to stworzenie kreatywnej ksiażki, dzięki której będziemy
mieli wszystko na miejscu.
Opis zestawu który jest zawarty w pliku:
W skład pliku pdf wchodzi 10 zestawów pomocy o tematyce wiosennej, wszystko w ładnej oprawie graficznej.
Każda strona została opisana, tak aby wiedzieć co do jakiego kompletu należy.
1. Zestaw „ Wesoła łąka - motylki”
Pomoce terapeutyczna mająca na celu rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegania i koncentracji. Zadaniem dziecka jest
odnalezienie motylka o takim samym kolorze co kwiatek.
Zawartość zestawu:
-6 szt. kwiatków
- 6 szt. motyli.
2. Zestaw „ Potrafię liczyć - zabawy wiosenne”
Potrafię liczyć - zabawy wiosenne to seria kolorowych kart z obrazkami wiosennymi. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do
zabaw polegających na ćwiczeniu umiejętności matematycznych. Materiał może posłużyć również do rozwijania mowy,
zachęcając dziecko np. do nazywania obrazków. Zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiadającej cyfry do poszczególnych
kart.
Zawartość zestawu:
- 10 szt. kart aktywności z obrazkami do przeliczania
- 10 szt. cyfr. ( od 1-10)
3. Zestaw „ Układanki - puzzle”
Z zestawem „Układanki- puzzle” dziecko ćwiczy spostrzegawczość, sprawność manualną. Do dyspozycji mamy kolorowe
obrazki podzielone na 5 części. Każda z nich oznaczona jest cyfrą, dzięki czemu dziecko ma możliwość układana puzzli wg.
kolejności.
Zawartość zestawu:
- 3 szt. z dużych obrazków ( bocian, osa, biedronka)
- 15 szt. dużych pojedynczych elementów puzzli.
4. Zestaw „Magiczne wazony”
Zestaw „Magiczne wazony” to propozycja ćwiczeń rozwijających spostrzegaczość oraz logiczne myślenie. W zestawie mamy
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obrazki wazonów, w których jest kwiat, oraz obrazki samych kwiatów. Zadaniem dziecka jest odszukanie kwiatka o takim
samym tle w jakim był wazonie.
Zawartość zestawu:
- 6 szt. obrazków ( wazony z kwiatkiem)
- 6 szt. obrazków ( kwiatki na kolorowym tle)
5. Zestaw „ Spostrzegam, dopasowuję, układam”
Pomoc terapeutyczna mająca na celu umiejętnosć szeregowania wg. kolejności. Dziecko przyglądając się karcie na której jest
ułożony dany wzór, szuka i dopasowuje takie same obrazki. Ćwiczenia różnią się poziomem trudności. Możemy zachęcić
dziecko do przeliczania obrazków, nazywania, określania kolorów. Ćwiczymy koncentrację uwagi, percepcję wzrokową oraz
zachęcamy do rozwijania słownictwa.
Zawartość zestawu:
- 4 szt. kart aktywności ze wzorami
-16 szt. zobrazków do układania.
6. Zestaw "Cienie- wiosna tuż, tuż”
Zestaw „Cienie- wiosna tuż, tuż” to seria kolorowych obrazków i odpowiadających im cieni. Pomoc terapeutyczna
przeznaczona do zabaw polegających na ćwiczeniu spostrzegawczości dzieci, skupieniu uwagi na zadaniu poszukiwania tego
samego obrazka i odpowiadającego im cienia.
Zawartość zestawu:
-6 szt. obrazków kolorowych
- 6 szt. obrazków cieni
7. Zestaw „ Wiosenne ilustracje - szukam, układam, mówię”
Pomoc terapeutyczna służąca do rozwijania mowy i percepcji wzrokowej. W zestawie ilustracje wiosenne oraz odpowiadające
im obrazki. Zadanie dziecka jest odnalezienie takich samych obrazków co widnieją na ilustracji i ułożenie w książce.
Zawartość zestawu:
- 2 szt. ilustracji wiosennych
- 24 szt. obrazków wiosennych
8. Zestaw „ Myślę, analizuję, dobieram- łaczę wspólne cechy”
Zestaw pomocy terapeutycznych rozwijających logiczne myślenie. Zadaniem dziecka na podstawie dwóch obrazków jest
odnalezienie wspólnej ich cechy, a nastepnie wśród różnych elementów dobranie tego prawidłowego.
Zawartość zestawu:
- 15 szt. obrazków
9. Zestaw „ Co nie pasuje? - wykluczanie ze zbioru
Pomoc terapeutyczna rozwijająca umiejętności matematyczne i logiczne myślenie. W zestawie zawarte karty aktywności na
których są obrazki , jeden z nich nie pasuje. Zadaniem dziecka jest odnalezienie obrazka, który różni się od pozostałych, a
następnie nałożenie kwadracika z krzyżykiem.
Zawartość zestawu:
- 6 szt. kart akktywności
-6 szt. kwadratów z krzyżykiem
10. Zestaw „ Poznaję świat emocji - kwiatki”
Pomoc terapeutyczna ma na celu zapoznanie dziecka z emocjami. W zestawie kwiatki o różnych emocjach: wesołe, smutne,
złe, zdziwione. Zadaniem dziecka jest odnalezienie takich samych kwiatków pod względem nastroju jak i koloru.
Zawartość zestawu:
- 12 szt. kwiatków z różnymi emocjami

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani formą gotową książki bądź zestawów w formie luźnych kart
zapraszamy na naszą stronę http://pomoceterapeutyczne.com/wiosenne-inspiracje-p-343.html
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na zdjęciach w albumie. W zakładce klipy filmowe
przedstawiamy film instruktażowy odnośnie książki "Wiosenne inspiracje" w jaki sposób można z
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niej korzystać i zrobić z pliku pdf.
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