Řada sešitů na pokračování KuliFerda je zaměřena na práci s nejstaršími dětmi v mateřinkách, především na podporu
jejich školní zralosti. Spolu s metodickými materiály umožňuje pedagogům v MŠ odborně a systematicky rozvíjet
dovednosti předškoláků po celý školní rok. KuliFerda představuje řadu pracovních sešitů tematicky koncipovanou v
návaznosti na konkrétní roční období. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–6 let.
Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období,
což učitelům zároveň usnadní začlenění listů do ostatních činností v mateřské škole.
•
•
•

rozvíjí dovednosti dětí a pomáhá jim objevovat svět
pedagogům poskytuje kvalitní metodickou podporu
rodičům nabízí pomoc s přípravou na vstup do 1. třídy

•
•
•

je koncipován odborníky na školní zralost
je určen k systematické práci s budoucími školáky
pod vedením pedagoga v mateřské škole
obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV

•
•
•

vychází 6x ročně (3 čísla na pololetí)
nabízí motivační tematické aktivity po celý školní rok
v průběhu školního roku se náročnost úkolů zvyšuje

• je zaměřený na rozvoj klíčových oblastí školní zralosti dětí
• umožňuje sledovat individuální pokroky dítěte a
podporuje inkluzivní vzdělávání
• učí děti pracovat s formou sešitu, který je možno následně
založit do žákovského portfolia
• v každém sešitu barevná příloha pro další aktivity
• ke každé sadě metodické karty pro učitele
• pro každého žáka vlastní záznamový arch
• cena předplatného (6 čísel za rok) je 240 Kč

NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
•
•
•
•
•

je určen dětem ve věku 3–5 let
cílem je podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, dovídat se nové věci a zkoušet různá řešení
integrovaným pojetím podporuje rozvoj dětí současně v několika oblastech
jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizaci, komunikaci a radosti z učení
cena předplatného (4 čísla za rok) je 160 Kč

kuliferda.raabe.cz

