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Przewodnik kierunkowy dla grup zróżnicowanych wiekowo
do cyklu Planeta dzieci
16.02.2021

Korzystasz z cyklu Planeta dzieci? Poznaj nowość – Przewodnik
kierunkowy dla grup zróżnicowanych wiekowo. W przewodniku
znajdziesz:
●

●

●

●

●

przekrojową prezentację najważniejszych treści w każdym z 40 tygodni, w każdej grupie
wiekowej:
3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki,
200 dodatkowych scenariuszy zabaw,
200 zagadek do tematów tygodni,
materiały multimedialne – dźwięki, odgłosy, piosenki, filmy i ilustracje,
całość w wygodnej formie do ustawienia na biurku.

Cykl Planeta dzieci, dostępny dla każdej grupy wiekowej
w przedszkolu, bazuje na zrównoważonym rozwoju dziecka
i realizacji podstawy programowej:
●

●

●

●

wychowanie w duchu wartości – co dwa tygodnie nowa wartość wraz z propozycjami
zabaw grupowych opisanymi w Przewodniku. Pełno stronicowe ilustracje poświęcone
wartościom w Kartach pracy ułatwiają realizację aktywności indywidualnych
w nawiązaniu do wiedzy i doświadczeń każdego dziecka.
nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu – częścią cyklu jest Kącik Dobrego
Startu według profesor Marty Bogdanowicz, nowy program wspomagania rozwoju
psychoruchowego dzieci, bazujący na tej cenionej metodzie.
atrakcyjne zabawy z kodowaniem – treści wspierające rozwój myślenia
matematycznego są oparte na koncepcji wczesnej matematyzacji, a propozycje zabaw
z kodowaniem w przemyślany sposób kształtują umiejętność logicznego myślenia.
Zestawy materiałów do zabaw z kodowaniem znajduje się w boksie dla każdego dziecka
w każdej grupie wiekowej.
przestrzeń nowych możliwości – wsparcie zajęć stacjonarnych i pracy zdalnej
dzięki materiałom multimedialnym oraz aplikacji Multiplaneta. Multiplaneta
to multimedialna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli: elektroniczne wersje publikacji
dziecięcych; elektroniczne wersje wzorów z Kącika Dobrego
Startu, aplikacje Kodowanie i Tablica, słuchowiska o wartościach, gry.

Poznaj cykl edukacyjny Planeta dzieci dla wszystkich grup wiekowych.
Zobacz katalog 2021 do wychowania przedszkolnego
Zapytaj konsultanta edukacyjnego o ofertę WSiP do wychowania
przedszkolnego na rok 2021/2022
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lub skontaktuj się z INFOLINIĄ WSiP: (+48) 801 220 555
Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco
z informacjami o nowościach WSiP do wychowania przedszkolnego.
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