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OD SŁOWA DO ZDANIA OD ZDANIA DO TEKSTU
Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym
rozwojem mowy i wadą słuchu
 

Cena: 39,30 PLN

Opis słownikowy

Autor Bogdanowicz Marta

ISBN podręcznik: A4, 56 stron, teczka: A4, 6
książeczek tematycznych, 6 ilustracji
tematycznych, 25 kart ze wzorami, karta z
wyrazami do wycięcia, 2 kukiełki do wycięcia
płyta CD

Wydawca Wydawnictwo Harmonia

Wysyłamy Wysyłamy w 24h (w następny dzień roboczy)

Tabela cech produktu

Opis podręcznik: A4, 56 stron, teczka: A4, 6
książeczek tematycznych, 6 ilustracji
tematycznych, 25 kart ze wzorami, karta z
wyrazami do wycięcia, 2 kukiełki do wycięcia
płyta CD

Opis produktu
 

W podręczniku znajduje się rozdział poświęcony dzieciom z wadą słuchu i ich specjalnym potrzebom edukacyjnym, charakterystyka
Metody Dobrego Startu i jej zastosowania w pracy z tymi dziećmi, a także dokładny opis programu Od słowa do zdania, od zdania do
tekstu i zajęć, na których jest on stosowany. Oprócz tego są również trzy przykładowe scenariusze zajęć oraz propozycje zabaw i
ćwiczeń.

W teczce znajdują się książeczki tematyczne, ilustracje, wzory wspomagające prawidłową wymowę wierszyków, zdań i wyrazów, wyrazy
do wycinania oraz kartonowe kukiełki.

Książeczki tematyczne (o zwierzętach hodowlanych, owocach, warzywach, ubraniach oraz Bożym Narodzeniu) zawierają ćwiczenia
wykorzystujące Metodę Dobrego Startu. Są one opracowane w taki sposób, aby dzieci z radością je wykonywały. Oprócz zadań, w
których opracowują i utrwalają materiał językowy, znajdują się również polecenia łatwiejsze i przyjemniejsze, np. kolorowanie ilustracji,
poznawanie świata poprzez własne doświadczenia.

Na płycie znajdują się odgłosy zwierząt potrzebne do wykonania niektórych ćwiczeń z książeczek tematycznych oraz czytane przez

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.gwp.pl
https://www.gwp.pl/od-slowa-do-zdania-od-zdania-do-tekstu-wspomaganie-rozwoju-dzieci-zwlaszcza-z-opoznionym-rozwojem-mo.html
https://www.gwp.pl/od-slowa-do-zdania-od-zdania-do-tekstu-wspomaganie-rozwoju-dzieci-zwlaszcza-z-opoznionym-rozwojem-mo.html
https://www.gwp.pl/od-slowa-do-zdania-od-zdania-do-tekstu-wspomaganie-rozwoju-dzieci-zwlaszcza-z-opoznionym-rozwojem-mo.html
http://www.aptusshop.pl/


 
GWP.PL Sp z o.o.

Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

 

lektora opowieści dziadka Leona - jednego z bohaterów książeczek, a także wierszyki i rymowanki.
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