Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

1

Multigrafia. Patrz, słuchaj, dotykaj, działaj!
20.07.2020
Multimedialne karty demonstracyjne ‒ idealne wsparcie realizacji kierunków
polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach
edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Zachęć dzieci do podawania nazw elementów na obrazkach, słuchania dźwięków,
melodii, legend, informacji o wybranych obiektach i zabawy z samodzielnie
przygotowanymi szablonami!
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Zeskanuj kod QR za pomocą smatrfona i dowolnej przeznaczonej do tego aplikacji:
• Baw się z dziećmi w odgadywanie co wydaje dany dźwięk lub wysłuchiwanie
informacji o tym, co jest przedstawione na planszy!
• Wspieraj naukę angielskiego – wprowadzaj do zabawy angielskie słowa i zapoznawaj
z ich prawidłową wymową!
• Sprawdź na mapie, gdzie znajduje się obiekt zaprezentowany na planszy. Zaplanuj
wycieczkę śladem polskich legend!
• Zachęć dzieci do obejrzenia krótkiego filmu na temat prezentowanego obiektu lub
zjawiska!
Wykorzystaj okulary 3D i obejrzyj anaglify – zobacz nowy wymiar ilustracji!
Odciśnij na kartce za pomocą kredki lub ołówka kontur elementu
przedstawionego na wybranych kartach. Zachęć dzieci do zabawy z samodzielnie
wykonanymi szablonami!
Kategoryzuj, układaj, odkrywaj, poznawaj. Wykorzystaj piękne zdjęcia i podpisy
do czytania globalnego, zaproś dzieci do układania kart!
Rozwijaj preorientację zawodową przedszkolaków ‒ wykorzystaj plansze
z przedstawicielami wybranych zawodów i kart z ich atrybutami, dołącz do gry Czas
na zawody!
Skorzystaj z mądrych pomysłów na ciekawe zajęcia z wykorzystaniem Multigrafii.
Wybierz scenariusz i zrealizuj go ze swoją grupą!

Poznaj wszystkie 3 części Multigrafii!
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Multigrafia cz. 1
kategorie kart: owoce, instrumenty, dom, zwierzęta cz. 1, rośliny, kosmos, produkty
spożywcze.
Multigrafia cz. 2
kategorie kart: warzywa, środki transportu, sprzęt elektryczny, zwierzęta cz. 2, plac
zabaw, ubrania, zasady bezpieczeństwa.
NOWOŚĆ! Multigrafia cz. 3
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kategorie kart: zawody, przyroda, tajemnice Ziemi, eko, polskie tradycje, kuchnia
polska, my i nasi sąsiedzi.

Taki jest nasz #pomysł_na_dobry_start!
Poznaj nowe możliwości pracy z multimedialnymi kartami
demonstracyjnymi MULTIGRAFIA ‒ zaproś Konsultanta Edukacyjnego do swojej
placówki. INFOLINIA WSiP: (+48) 801 220 555
Zobacz katalog 2020/2021 do wychowania przedszkolnego.
Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku i poznaj Pomysł na dobry start!
Bądź zawsze na bieżąco z informacjami o nowościach WSiP do wychowania
przedszkolnego.
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