I GOTOWE!
DZIECI DOSTANĄ
TO, CO NAJLEPSZE,
RODZICE BĘDĄ
SPOKOJNI,
NAUCZYCIELE
ZADOWOLENI.

CO WYBRAĆ
W RAMACH
DOTACJI MEN?

JAK ZDĄŻYĆ
Z TYM WSZYSTKIM
PRZED
1 WRZEŚNIA?

U KOGO
ZAMÓWIĆ?

Jak skorzystać z oferty WSiP
i Pearson w ramach dotacji MEN?
1. Z
 aproś na spotkanie nauczycieli
przyszłorocznych klas 1.

JAK SIĘ
DO TEGO
ZABRAĆ?

2. Wybierzcie najlepsze dla Was
propozycje.
3. Zamów, jak Ci najwygodniej:
• skorzystaj z pomocy
konsultanta edukacyjnego
WSiP lub PEARSON
• zadzwoń na numer infolinii:
801 220 555 (WSiP)
800 120 076 (PEARSON)

DYREKTOR PIERWSZA KLASA

DYREKTOR PIERWSZA KLASA
O przyszły rok szkolny już nie musisz się martwić! Materiały WSiP
i Pearson do 1. klasy będą gotowe przed pierwszym dzwonkiem.

GKZ080

www.pearson.pl

CO BĘDZIE
NAJLEPSZE
DLA DZIECI?

infolinia 800 120 076

Do zmian przygotowany!
Zmiany w edukacji rodzą pytania i obawy… Chcesz sprostać nowym
wyzwaniom? Skorzystaj z naszych propozycji. Gwarantujemy Ci
bezpieczną pracę w nowym roku szkolnym i kolejnych latach.

Wybór pie rwsza klasa!
W jednym miejscu, wygodnie i bezpiecznie zamówisz:
wszystko, co potrzebne dla Twoich uczniów i dla nauczycieli,
oraz wszystko, co można otrzymać w ramach dotacji MEN.

Oferta dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej
TROPICIELE  5+5

W ramach

Wybierz materiały najwyższej jakości, profesjonalne i stworzone
z sercem. Wszystkie nasze propozycje są w pełni zgodne z nową
ustawą oświatową.
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Oferta dla nauczycieli
języka angielskiego

zł
dotacji MEN
NEW ENGLISH ADVENTURE

Najlepszy w Europie (Nagroda BESA 2013) zestaw
do edukacji wczesnoszkolnej:
•	5 części kart ćwiczeń – edukacja polonistyczna,
społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna
i muzyczna;
•	5 części kart ćwiczeń Matematyka.
Nowoczesny, dopracowany w najdrobniejszych
szczegółach zestaw materiałów ćwiczeniowych
wspomaga rozwój dziecka i inspiruje do twórczych
działań. Sprawdzi się w pracy ze zróżnicowaną grupą
wiekową, zapewni indywidualizację pracy w klasie.
Nauczyciele pracujący z tym cyklem wysoko oceniają
pomysły na doskonalenie techniki i tempa czytania,
a także zadania matematyczne, dzięki którym dzieci
z łatwością przechodzą od działania na konkretach
do myślenia abstrakcyjnego.

Zaprasza dzieci w podróż po magicznym
świecie Disneya, w którym czeka je niezwykła
przygoda z językiem angielskim. Każdy
rozdział to ulubieni bohaterowie, znani
z kinowych hitów studia Disney Pixar. To
właśnie oni pomagają uczniom zapamiętać
angielskie słowa i struktury językowe.
Podróże z Myszką Miki i jej przyjaciółmi
po komiksowym świecie tworzą naturalny
kontekst do utrwalania nowych wyrażeń.
Sprawdzone sposoby pracy z dziećmi:
melodyjne piosenki m.in. w aranżacji Gregga
Jackmana oraz zróżnicowane ćwiczenia
uwzględniające różne potrzeby edukacyjne
uczniów zachęcają maluchy do nauki.

ĆWICZENIA Z POMYSŁEM

OUR DISCOVERY ISLAND

Nowa seria zeszytów ćwiczeń do klasy 1,
dostosowanych do podręcznika MEN Nasz elementarz
i dostępnych w ramach dotacji. W 4 częściach
ćwiczeń znajdują się treści z edukacji polonistycznej,
społecznej, matematycznej i przyrodniczej z elementami
edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej. Materiał
skorelowany z podręcznikiem MEN – proponuje takie
same tematy i kolejność wprowadzania treści. Ćwiczenia
zawierają to, co tak lubią dzieci: nalepki i wycinanki.

Zabiera dzieci na wyprawę do świata
bajkowych wysp, gdzie uczniowie spotykają
niezwykłych bohaterów, poznają fascynujące
historie, rozwiązują zagadki, a przy tym uczą
się angielskiego. Kurs pozwala angażować
rodziców w proces edukacji – łączy sprawdzone
metody nauczania i zalety edukacyjnej gry
komputerowej. Na Our Discovery Island nauka
staje się przygodą!

