ROK SZKOLNY 2019/2020
WYKAZ PROGRAMU ORAZ MATERIAŁÓW DO
PRACY DLA DZIECI W NOWYM ROKU SZKOLNYM
➢ REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Iwona Broda- Od przedszkolaka do pierwszaka.
Symbol: 144405
ISBN: 9788302171284
Rok wydania: 2018

REALIZOWNE MATERIAŁY DLA DZIECI ZGODNE Z
PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO:
➢ Tropiciele. Trzylatek. Box
Symbol: 161714
Numer dopuszczenia/ ISBN: 9788302143304
Rok wydania: 2018
Pakiet trzylatka zawiera:
• Karty pracy , które przygotowują dziecko do czytania, pisania i liczenia, rozwijają umiejętność
logicznego myślenia, kształcą spostrzegawczość.
• Wyprawkę plastyczną (część 1 i 2)- wypychanki, składanki, wycinanki, wyklejanki, kolorowanki
– plastyczne zabawy rozwijające sprawność manualną i wyobraźnię.
• Księgę zwierząt- żyjących w lesie, w dżungli, na sawannie, w wodzie oraz takich, które można
spotkać w parku i na wiejskim podwórku
• Maskotkę- czyli zając Tup – przyjaciel każdego czterolatka.
• Poradnik dla rodziców.

➢ Tropiciele. Czterolatek. Box
Symbol: 161614
Numer Dopuszczenia/ISBN: 9788302143472
Rok wydania: 2017

Pakiet Czterolatka zawiera:
• Karty pracy (cz. 1 i 2) – przygotowują dziecko do czytania, pisania i liczenia, rozwijają
umiejętność logicznego myślenia, kształcą spostrzegawczość.
• Wyprawkę plastyczną – wypychanki, składanki, wycinanki, wyklejanki, kolorowanki wodne –
plastyczne zabawy rozwijające sprawność manualną i wyobraźnię.
• Wyprawka matematyczną – figury geometryczne, obrazki do klasyfikowania i układania,
memory, miarka i inne elementy rozwijają sprawność manualną i umiejętności matematyczne.
• Księgę zawodów – ponad 20 profesji – zwykłych i niezwykłych; to również doskonały trening
spostrzegawczości dla czterolatków.
• Geoplan – to zabawka edukacyjna rozwijająca małą motorykę, wyobraźnię przestrzenną,
pomysłowość i intuicję geometryczną.
• Maskotkę – czyli zając Tup – przyjaciel każdego czterolatka.
• Poradnik dla rodziców.

➢ Tropiciele. Pięciolatek. Box
Symbol: 178009
Numer dopuszczenia/ ISBN: 9788302170089
Rok wydania: 2017
Pakiet pięciolatka składa się z następujących elementów:
•

Kart pracy, części 1–4,

•

Zeszytu grafomotorycznego,

•

Wielkiej księgi Tropicieli,

•

wycinanki,

•

tekturowej maskotki Paka.

Ćwiczenia, zabawy oraz materiały zawarte w pakiecie:
• zachęcają dzieci pięcioletnie do działania i eksperymentowania;
• uwzględniają potrzebę zabawy i ruchu przedszkolaków;
• są dostosowane do możliwości i percepcji dzieci;
• pozwalają maluchom poznawać świat, analizować i wyciągać wnioski;
• rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci;
• przygotowują przedszkolaki do nauki pisania i liczenia.
Tekturowa postać Paka – bohatera przewodniego Tropicieli – towarzyszy dziecku w jego
codziennych zmaganiach przedszkolnych.
Materiały zawarte w cyklu Tropiciele dla pięciolatka świetnie wzbogacają pracę nauczyciela i
gwarantują prowadzenie profesjonalnych, inspirujących zajęć. Z kolei dzięki metodom pracy
dopasowanym do rozwoju intelektualnego pięciolatków oraz ciekawym ćwiczeniom, grom i

zabawom proponowanym w pakiecie dzieci stopniowo wdrażają się do podjęcia
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Cykl przygotowano zgodnie z
radami psychologa, aby zabawa w tropicieli przyczyniała się do równomiernego rozwoju
dziecka – tak w sferze społecznej, jak i w innych obszarach. Wszystkie elementy pakietu są ze
sobą skorelowane i wszystkie służą nabywaniu przez przedszkolaki umiejętności
wskazanych w podstawie programowej
Grupa zerowa łączona (5-latki i 6-latki)

➢ Plac zabaw: Pięciolatek•
•
•

Symbol
ISBN: 9788302175510
Rok wydania 2019

Plac zabaw” dla pięciolatków to odkrywanie znaków i symboli, kształtowanie sprawności
dużych partii mięśni i zaspokojenie większej potrzeby rozwoju manualnego. Koncentracja
na coraz bardziej precyzyjnych ruchach. Budowanie coraz bardziej świadomych relacji z
rówieśnikami i poznawanie swojego środowiska społecznego.
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplet materiałów dla pięciolatków zawiera następujące elementy:
Karty pracy. Część 1
Karty pracy. Część 2
Karty pracy. Część 3
Karty pracy. Część 4
Księga zabaw z obrazkami
Wyprawka
Alfabet z obrazkami

➢ Tropiciele. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne.
Box
•

Symbol: 177909

•

ISBN: 9788302169892

•

Rok wydania: 2017

Dzięki Tropicielom dziecko poznaje otaczający je świat, w tym normy społeczne, swoje prawa i
obowiązki, zasady funkcjonowania obok drugiego człowieka, poszanowania przyrody.
Dzięki Tropicielom dziecko poznaje też siebie oraz uczy się samodzielności i wiary we własne
siły.
Materiał stanowi kontynuację cyklu Tropiciele dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków.
Publikacje są kompatybilne ze sobą – tematy tygodniowe w poszczególnych częściach są zgodne
z kalendarzem pór roku, umożliwiają też prowadzenie zajęć w grupach mieszanych.
W pakiecie dla dziecka:
•

4 części kart pracy,

•

Zeszyt Piszę i liczę,

•

Książka do czytania,

•

Wycinanka,

•

Bohater cyklu na lizaku.

Materiały realizowane w ramach nauczania j. angielskiego:
➢ Dzieci młodsze
„Playtime” Starter Wydawnictwo Oxford
Autor: Claire Selby
➢ Dzieci starsze
„Playtime B”
Wydawnictwo Oxford
Autir: Claire Selby
➢ Zerówka
„Mouse and me 2”
Wydawnictwo Oxford
Autor Jennifer Dobson

