KATALOG DLA NAUCZYCIELI
OFERTA 2015
Ćwiczenia z pomysłem

Tropiciele

Doskonałe pomoce

Wiemy, że zmiany w edukacji budzą wśród nauczycieli
wiele pytań i obaw…
…ale my do zmian jesteśmy już przygotowani!
Za nami doświadczenia z pierwszego roku reformy.
Współpracowaliśmy z tysiącami szkół i potrafimy
przewidzieć oczekiwania nauczycieli w erze dotacji.
Skorzystaj z naszego wsparcia i bezpiecznie
przejdź szlakiem
reformy!

RYSUNKI: Łukasz Ryłko
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DOTACJA 2015.
TWÓJ PRZEWODNIK
Nowa ustawa oświatowa, dotacja celowa MEN, zespołowy wybór podręcznika
i ćwiczeń… Na co się zdecydować w ramach dotacji? Co będzie najlepsze
dla uczniów? Jak zapewnić sobie solidny warsztat pracy na najbliższe lata?

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne proponują
nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej kompletną ofertę
dostosowaną do nowych warunków:
pomożemy Ci wybrać to, co najlepsze dla uczniów;
razem zadbamy o wysoki poziom kształcenia
w Twoich klasach i Twojej szkole;
zapewnimy Ci profesjonalny warsztat pracy
i rozwój zawodowy.
Na początek nowej drogi przygotowaliśmy
przewodnik: dowiesz się, co Cię czeka
na kolejnych etapach reformy.

Od 70 lat

towarzyszym
nauczycielomy
i uczniom!
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Reforma – gdzie jesteśmy?
Nowa ustawa o systemie oświaty na dobre wkroczyła do szkół. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów zyskują bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.
W tym roku szkolnym dyrektorzy szkół podstawowych wybrali i zakupili ćwiczenia
oraz podręczniki do języka obcego, a także ćwiczenia do kształcenia ogólnego dla
pierwszoklasistów. Przed nami kolejny etap reformy: w roku szkolnym 2015/2016
z darmowego podręcznika i dotacji celowej MEN skorzystają też klasy drugie,
a nowe zasady obejmą ponadto kolejne poziomy nauczania: klasy czwarte szkoły
podstawowej i pierwsze klasy gimnazjum. Czas przygotować się na zmiany.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Zgodnie z nowymi przepisami zespół nauczycieli danego przedmiotu
może zaproponować tylko jeden wspólny podręcznik. Nie można
wybrać „odrębnego” podręcznika np. dla dwóch klas, których nauczyciele
preferują inny cykl edukacyjny niż reszta zespołu; wybór jest obowiązujący
na co najmniej 3 lata.

PODSTAWA PRAWNA ZMIAN
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 811), Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe (DzU z 2014 r., poz. 902).

Co czeka Twoją szkołę w nowym roku?
W pierwszych klasach uczniowie
rozpoczną naukę z Naszym
elementarzem lub innym
podręcznikiem wybranym
w 2014 roku przez dyrektora
szkoły – był to bowiem wybór
na 3 kolejne lata. Druga klasa
kontynuuje pracę z elementarzem
MEN (lub podręcznikiem, na który
zdecydowano się w zeszłym roku).

2

Dyrektor na nowo może wybrać
materiały ćwiczeniowe dla
wszystkich klas pierwszych – jest
to bowiem wybór na dany rok
szkolny.

Zgodnie z nowymi przepisami,
zespół nauczycieli zdecydował
się w 2014 r. na pracę z Naszym
elementarzem MEN lub ustalił inny,
ale jeden wspólny podręcznik dla
wszystkich klas.
Materiały ćwiczeniowe nie muszą
być identyczne we wszystkich
klasach i można je zmienić
w kolejnym roku szkolnym.
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Twoja nowa ważna rola
To Ty jako nauczyciel znasz najlepiej potrzeby swoich uczniów
i wymagania podstawy programowej. Wiesz, jak uczyć swojego przedmiotu
i jakich materiałów do tego potrzebujesz.
Twój głos jest ważny dla dyrektora szkoły, który w 2015 roku musi podjąć decyzję
o wyborze materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
Tę ważną decyzję podejmie na podstawie rekomendacji zespołu nauczycieli.
W nowej sytuacji jesteś ekspertem i doradcą dyrektora.
Od Twojej opinii wiele zależy…

Zanim zdecyd
z jakimi mate ujesz,
chcesz pracorwiałami
zapoznaj sięać,
z ofertą WSiP
!

W terminie od 15 III do 15 IX
dyrektor jest zobowiązany złożyć
do organu prowadzącego
szkołę wniosek dotacyjny.

Między 1 V a 15 X dotacja zostanie
przekazana szkole.
Zarówno darmowy elementarz
MEN, jak i podręczniki otrzymane
od wydawców, stają się własnością
szkoły i będą wypożyczane
uczniom ze szkolnej biblioteki,
zgodnie z ustalonym przez
dyrektora regulaminem.

Dla każdej klasy przeznaczono
dotację na jeden podręcznik
więcej niż liczba uczniów.
Materiały ćwiczeniowe kupuje
szkoła, ale są przekazywane
uczniom.
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WSiP daje pewność…
…że wszystko będzie na wysokim poziomie: podręczniki i ćwiczenia, materiały
metodyczne dla Ciebie, pomoce do samodzielnej pracy ucznia. WSiP to komfort
pracy, oczekiwane efekty i zaufanie rodziców. Atuty najcenniejsze w okresie zmian.
	
WSiP zapewnia Ci rzetelność
i wysoką jakość, gwarantuje zgodność wszystkich
publikacji z podstawą programową.

	
Ze WSiP-em dbasz o siebie i o swoich uczniów
– możesz skorzystać z programu szkoleń ODN
– Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

	
Korzystasz z profesjonalnych materiałów WSiP-u
zgromadzonych w jednym miejscu: Klubie Nauczyciela
na uczę.pl. Masz do nich dostęp zawsze, cały rok,
całą dobę.

	
Dostarczamy także Nasz elementarz – spółka
WSiP-u Alfa Logis została jedynym dostawcą Naszego
elementarza MEN.

Sprawdź,
jak wiele
możesz zysk
na zmianie!ać
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Z TAKIMI MATERIAŁAMI CHCESZ PRACOWAĆ
Dla swoich uczniów wybierz ćwiczenia najwyższej jakości! Cykle edukacyjne WSiP zbierają nagrody w Polsce
i Europie. Nasze ćwiczenia są mądre, tworzone z sercem przez wybitnych autorów i redaktorów. Gwarantują bezpieczne
rozwiązania metodyczne i indywidualizację pracy. A do tego są piękne i solidnie wydane.

KOMPLET ZESZYTÓW ĆWICZEŃ

1 ROK – PRZEKAZYWANE UCZNIOM

50 zł

PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

3 LATA – WŁASNOŚĆ SZKOŁY

25 zł

* Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe są dostępne w ofercie WSiP zarówno w pakietach, jak i jako odrębne produkty. Szczegóły na: wsip.pl

Wymagania ustawy
Jak zmieniliśmy nasze podręczniki?
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego muszą być dostosowane do zasady wieloletniego używania.
W związku z tym:
muszą być pozbawione wszelkich elementów do wypełniania;
nie mogą zawierać opisów sprawdzianów i egzaminów;
nie mogą też zawierać odsyłaczy do materiałów dydaktycznych określonego wydawcy,
np. wyprawek oraz płyt CD wybranego wydawnictwa, serwisów internetowych itp.
Wszystkie nasze podręczniki na rok szkolny 2015/2016 są w pełni zgodne z wymaganiami MEN!
Będą służyły trzem rocznikom uczniów – wyróżnia je jakość wykonania i trwałość.
Będą miały aktualne numery aprobaty MEN.
Materiały ćwiczeniowe nie wymagają aprobaty MEN.
Na kolejnych stronach przedstawiamy naszą ofertę.
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WITAJ W KLUBIE
NAUCZYCIELA!
Przygotowywanie ciekawych lekcji, ocenianie umiejętności uczniów,
dokumentacja… Obowiązków Ci nie odejmiemy, ale możemy sprawić,
że wszystko będzie łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Programy nauczania – zostały napisane przez
doświadczonych autorów i możesz mieć
pewność, że będą one pomocne w pracy.
Wymagane dokumenty – zawsze na czas
i w odpowiedniej formie.
Pomysły na lekcje – udostępniamy scenariusze
lekcji, które pomogą w realizacji ciekawych zajęć.
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WYGODNY DOSTĘP
Zapewniamy pomoc nauczycielom wszystkich
przedmiotów. Materiały na uczę.pl są dostępne
po zalogowaniu się wyłącznie dla nauczycieli. Można
je pobierać, zapisywać na własnym komputerze,
edytować i drukować – w dowolnym miejscu i czasie.
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W jednym miejscu wszystko, czego potrzebujesz do pracy.
Przygotowanie do lekcji nie musi być trudne. Skorzystaj z zasobów Klubu Nauczyciela.

POZNAJ MATERIAŁY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA

Dokumentacja

Komplet dokumentów niezbędnych
w pracy: program nauczania
z analizą i opinią, rozkład materiału,
plan wynikowy, podstawa
programowa.

Lekcje

Pomoce, dzięki którym nauczyciel
poprowadzi świetne zajęcia,
scenariusze lekcji i karty pracy
indywidualnej, piosenki, tematy
do dziennika oraz materiały do
integracji sensorycznej.

Pomoce

Dodatkowe pomoce metodyczne,
dyplomy oraz materiały z biblioteki
nauczyciela.

Diagnostyka

Diagnozy sprawdzają poziom wiedzy
uczniów, na początku klasy 1 diagnoza
gotowości szkolnej oraz pod koniec
klasy 3, a także comiesięczne karty
badania umiejętności, karty sprawdzające
i rozwijające.

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA
Diagnozy udostępniamy w Klubie Nauczyciela na uczę.pl.
Nauczyciele powinni po nie sięgać, by dobrze rozpoznawać
możliwości i potrzeby każdego dziecka.

Diagno
w formaciezyP
w Klubie DF
Nauczyciela
na uczę.pl
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TWÓJ ROZWÓJ
ZAWODOWY
Rozumiemy Twoje potrzeby. Wiemy, jak ważne są dla Ciebie
rozwój i awans zawodowy – właśnie w tym celu powstał
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ORKE!

Rozwiniemy Twoje
kompetencje
Ośrodek Rozwoju Kompetencji
Edukacyjnych WSiP
pomoże Ci podnieść
kwalifikacje.

Kalendarz
szkole
i retransmisńje
orke.edu.plna:

Prowadzi programy szkoleniowe uwzględniające
rozmaite potrzeby nauczycieli związane
z doskonaleniem warsztatu i rozwojem zawodowym.
Organizuje konferencje udokumentowane
certyfikatami ośrodka doskonalenia nauczycieli
honorowanymi w dokumentacji awansu zawodowego.
Na bieżąco informuje o zmianach w prawie
oświatowym i pomaga dobrze przygotować uczniów
do edukacyjnych sukcesów.
Udziela indywidualnego wsparcia metodycznego
dzięki specjalnej zakładce Zadaj pytanie ekspertowi
na stronie internetowej ORKE.
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E-WARSZTATY ORKE
Doskonalenie bez wychodzenia z domu!
Wygodnie, w dowolnym miejscu, bez konieczności
dojazdu na szkolenie, możesz wziąć udział
w warsztatach online. Zapraszamy!
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EFEKTYWNA
Efektywna praca
PRACA
NA OKRĄGŁO
na okrągło

Oferta WSiP to nie tylko podręczniki. Oferujemy także dodatkowe
narzędzia
wspierające
pracępodręczniki.
nauczyciela.Oferujemy
Jesteśmy także
zawsze
na wyciągnięcie
ręki.
Oferta WSiP
to nie tylko
dodatkowe
narzędzia
wspierające pracę nauczyciela. Jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy.

UCZĘ.pl*
Programy nauczania, rozkłady materiału,
scenariusze, karty pracy, piosenki,
tematy do dziennika oraz materiały
do integracji sensorycznej

1 WRZEŚNIA
Zaczynasz systematyczną pracę
z podręcznikami WSiP!

DIAGNOZY NA START
Sprawdzają wiedzę uczniów
rozpoczynających naukę w klasie 1

ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

DIAGNOZY
Sprawdzają wiedzę
uczniów na koniec
klasy 3

ORKE
Szkolenia i konferencje
dla dyrektorów
i nauczycieli

ZAKOŃCZENIE
I SEMESTRU

Zasady korzystania z poszczególnych narzędzi lub serwisu opisane są we właściwych regulaminach.
* Szczegółowe zasady rejestracji i warunki korzystania z portalu uczę.pl określone zostały w Regulaminie Platformy Klubu Nauczyciela i Regulaminie konta WSiP.
Regulaminy dostępne na: wsip.pl
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SPRAWDZONY POMYSŁ
NA PODRĘCZNIK MEN
Ćwiczenia z pomysłem to materiał skorelowany z Naszym elementarzem MEN.
To również doskonałe metodycznie zadania wykraczające poza zakres elementarza.

Ćwiczenia
z pomysłem

Dostęp
w dotacne
ji

2015

Dzięki Ćwiczeniom z pomysłem dla klasy 1:
	Wspierasz swoich uczniów w nauce pisania,
bo masz do dyspozycji różnorodne ćwiczenia
grafomotoryczne, pisanie w tunelu, po śladzie,
w poszerzonej i standardowej liniaturze.
	Wprowadzasz każde dziecko
do systematycznego treningu czytania
– korzystasz z materiałów tekstowych
przygotowanych na dwóch poziomach
trudności.
	Stosujesz czynnościowe nauczanie
matematyki – dzieci zaczynają od
manipulowania przedmiotami, potem
uczą się operowania symbolami;
to znakomita na tym etapie rozwoju
dziecka metoda nauki matematyki.

Niemal
100 stron
w każdej
z czterech
części!

Ćwiczenia z pomysłem
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ĆWICZENIA Z POMYSŁEM | AUTORZY: Praca zbiorowa

Doświadczony zespół autorski opracował bezpieczne rozwiązania metodyczne
i dydaktyczne. Zadbał o maksymalne i wieloaspektowe wykorzystanie treści
Naszego elementarza MEN.

Różnego rodzaju szlaczki,
w tym literopodobne.

Cała strona ćwiczeń
rozruchowych poprzedzających
wprowadzenie nowej litery.

Litery wprowadzane w tej samej
kolejności i na tych samych wyrazach
podstawowych co w Naszym elementarzu.

W miarę doskonalenia
umiejętności pisania:
przepisywanie wyrazów,
zdań, podpisywanie
obrazków, samodzielne
pisanie.

Doświadczanie
matematyki
– do zabaw
matematycznych
wykorzystujemy
najpierw
przedmioty:
klocki, kasztany,
jabłka.

Ćwiczenia w liczeniu
– łatwe przejście od działania
na konkretach do myślenia
abstrakcyjnego.

Wygodnie, bezpiecznie, na jedno kliknięcie – warsztat nowoczesnego
nauczyciela.

Ćwiczenia z pomysłem
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NAJLEPSZY POMYSŁ
NA DRUGĄ KLASĘ!
Ćwiczenia z pomysłem dla klasy 2 to wyodrębniona matematyka, zadania
z różnych edukacji i pełne skorelowanie z Naszym elementarzem MEN.
Wszystko dla Twojej wygody i doskonałych wyników Twoich uczniów.

Ćwiczenia
z pomysłem

Dostęp
w dotacne
ji

2015

Wybierasz Ćwiczenia z pomysłem dla klasy 2 i…
	Z powodzeniem rozwijasz umiejętność czytania
i doskonalisz z dziećmi precyzję pisania z naciskiem
na utrwalanie reguł ortograficznych, wyrażanie myśli
oraz ćwiczenie różnych form wypowiedzi.
	Korzystasz z osobnych zeszytów ćwiczeń
do matematyki, dzięki czemu Twoi uczniowie łatwiej
radzą sobie z przyswajaniem pojęć matematycznych
i mogą osiągać lepsze efekty.
	Pomagasz swoim uczniom poznawać otaczający ich
świat – w ramach edukacji przyrodniczej i społecznej
wspólnie odkrywacie prawa przyrody i prawidłowości
funkcjonowania w grupie.

Nowość!

Ćwiczenia z pomysłem
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ĆWICZENIA Z POMYSŁEM | AUTORZY: Praca zbiorowa

Twój profesjonalny warsztat
metodyczny. Gwarancja satysfakcji
i uznania w oczach dyrektora
szkoły.
W jednym miejscu znajdziesz
wszystko, co jest potrzebne

Od klasy 2
matematyka
osobno!

do pracy: program edukacji
wczesnoszkolnej wraz z jego
analizą, zintegrowany rozkład
materiału nauczania i wychowania,
scenariusze zajęć w podziale
na tygodnie i dni tygodnia.

W scenariuszach zajęć – dodatkowe
pomysły na różne rodzaje
aktywności uczniów podczas
lekcji. Uczę.pl to kompletna
dokumentacja pracy – zawsze
na czas.

Dostęp
w dotacne
ji

2015

Dzięki temu:
	Możesz całościowo spojrzeć na proces nauczania
matematyki, w którym treści podporządkowane są
logice wprowadzanych pojęć matematycznych.
	Pracujesz wygodnie, ponieważ zadania z edukacji
matematycznej mogą być realizowane w dowolnym
momencie dnia.
	Kontynuujesz czynnościowe nauczanie matematyki,
korzystasz z materiałów, w których treści są
uporządkowane i zawierają wyjątkowo bogaty wybór
ćwiczeń dla ucznia.

Nowość!

Ćwiczenia z pomysłem

13

DODAJ DZIECIOM
SKRZYDEŁ!
Szukasz dodatkowych pomocy do Ćwiczeń z pomysłem? Chcesz wspierać
dzieci wymagające zajęć wyrównawczych i rozwijać talenty tych szczególnie
uzdolnionych. Poznaj nasze rozwiązania.

PISZĘ. KLASA 1. CZĘŚCI 1–2
Ponad 90 stron ćwiczeń z grafomotoryki i kaligrafii, które
utrwalają umiejętność poprawnego pisania połączeń literowych
i zdań. Kolejność liter zgodna z podręcznikiem MEN.

Utrwalenie pisania
poznanej litery
– pisanie w tunelu
w powiększonej
liniaturze.

Pisanie po śladzie liter –
przez pierwsze tygodnie nauki
w powiększonej liniaturze, a dalej
w liniaturze zeszytowej.

LICZĘ. KLASA 1
Dobieranie właściwych
podpisów do obrazków.
Przepisywanie wyrazów i zdań
– w pierwszych tygodniach nauki
także pisanie po śladzie, a dopiero
następnie przepisywanie.

Różne gry i zabawy ze słowem,
np. rozwiązywanie rebusów.

50 stron różnorodnych zadań, dzięki
którym dzieci rozwiną umiejętności
tworzenia i porównywania zbiorów,
utrwalą znajomość stosunków
przestrzennych, figur geometrycznych,
a także nabędą wprawy w dodawaniu,
odejmowaniu i porównywaniu liczb
w zakresie 20.

Ćwiczenia z pomysłem
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DODAJ DZIECIOM SKRZYDEŁ!

WYPRAWKA. KLASA 1
40 kart pomocy dydaktycznych: liczmany,
banknoty, monety, zegar, linijka, tangram, gry
edukacyjne (domino, Piotruś, memory i wiele
innych). Dzieci szybciej uczą się przez działanie.
Edukacja matematyczna, polonistyczna
i przyrodnicza w jednej teczce. Wiedza sama
wchodzi do głowy!

Wejdź do Klubu Nauczyciela
i skorzystaj ze scenariuszy
zajęć muzycznych i plastycznych.
Pobierz piosenki!
Zapoznaj się z materiałami
dotyczącymi integracji
sensorycznej.

MUZYKA. KLASA 1
Zeszyt wprowadza ucznia
w świat pojęć z dziedziny
muzyki i zapoznaje
go z najważniejszymi
instrumentami. Za pomocą
form plastycznych uczy
wyrażania emocji
związanych z odbiorem
dzieł muzycznych.

PLASTYKA. KLASA 1
Propozycje oryginalnych prac plastycznych. Tematy
prac pomagają uczniom w nazwaniu i wyrażeniu
różnymi dostępnymi technikami wielu emocji, m.in.
radości, smutku, złości, zachwytu, strachu.

MUZYKA. KLASA 2
Zapoznanie uczniów
z podstawowymi pojęciami
z dziedziny muzyki, jak
np. wartości rytmiczne, znaki
muzyczne czy taktowanie.
Dzieci poznają także tańce
ludowe i łączą odbiór dzieł
muzycznych z formami
plastycznymi.

WYPRAWKA. KLASA 2
Zestaw różnorodnych
materiałów do manipulowania
i pomocy dydaktycznych
dla ucznia z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej, plastycznej
i technicznej, m.in. gry planszowe,
loteryjki, projekty techniczne.

PLASTYKA. KLASA 2
Propozycje 14 tematów do
realizacji z dziećmi podczas
zajęć plastycznych. Inspiracją
do działań plastycznych jest pięć
zmysłów: wzrok, smak, węch,
dotyk i słuch, do których zostały
dobrane odpowiednie dzieła
sztuki. Do każdego tematu – inna
technika plastyczna. Dzieci będą
mogły eksperymentować, tworzyć
prace malarskie i rysunkowe
w niekonwencjonalny sposób.

Ćwiczenia z pomysłem
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PERŁA W EDUKACJI
Cykl nagrodzony w Polsce i w Europie! Ćwiczenia Tropiciele zapewniają uczniom
edukację na najwyższym poziomie. Osobne zeszyty do matematyki, świetne
pomysły na naukę czytania i pisania gwarantują indywidualizację pracy z uczniem.

Dostę
w dotapcne
ji

2015

Z Tropicielami do klasy 1:
	
Zapewniasz uczniom
wszechstronną naukę czytania
i pisania – tylko w tym cyklu
znajdziesz ćwiczenia Gimnastyka
oka i języka, doskonalące
spostrzeganie wzrokowe
i poprawną wymowę, a w bloku
Czytam sam! – ćwiczenia
usprawniające technikę czytania.

	
Wybierasz nowoczesne metody
nauczania matematyki dostosowane
do potrzeb i rozwoju dziecka – dzięki
Matematyce w działaniu dzieci łatwo
przejdą od myślenia na konkretach
na poziom symboli; to prosta
metoda, udane zajęcia, szybkie efekty
i podstawa myślenia matematycznego
na kolejne lata nauki.

	
Korzystasz z jedynego
w Polsce cyklu z programem
wychowawczym. Tropiciele uczą
rozumieć, nazywać i wyrażać emocje.
Służą temu opowiadania Listy
od Hani i Henia, zestawy ćwiczeń
i karty plastyczne oraz materiały
na spotkania z rodzicami.

Tropiciele
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TROPICIELE | AUTORZY: A. Banasiak, E. Burakowska, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

Pisanie liter i cyfr w tunelu, po
śladzie, w dużej i małej liniaturze
wspomaga rozwój motoryczny ucznia.

Naukę matematyki
zaczynamy od działania
z użyciem dostępnych
przedmiotów: klocków,
żetonów, guzików, kasztanów.

Ciekawe i motywujące ćwiczenia
na małą motorykę – wyćwiczenie
sprawności palców i dłoni (precyzja
ruchów) dziecka oraz koordynację
oko–ręka.

Następnie uczeń
odwzorowuje układy
liczmanów z kart ćwiczeń
i wykonuje polecenia.

Rysunki literopodobne
poprzedzające wprowadzenie
nowej litery.

Matematyka w działaniu to karty z ćwiczeń,
dzięki którym dzieci zbierają doświadczenia
pomocne w rozumieniu matematyki.

Tropiciele
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TROPICIELE DOSKONALĄ
UMIEJĘTNOŚCI
Dzięki wyjątkowemu nauczaniu matematyki, wszechstronnej nauce czytania
i pisania Tropiciele gwarantują szybkie i trwałe efekty pracy z dziećmi.

Dostę
w dotapcne
ji

2015

Dzięki Tropicielom w klasie 2:
S tosujesz nowoczesne
metody nauczania – trening
pamięci wzrokowej oraz
słuchowej, techniki szybkiego
czytania, ćwiczenia logopedyczne,
czytanie logotomów,
techniki biznesowe (kontrakt
klasowy, biznesplan), techniki
psychologiczne (mapa myśli).

	
Rozbudzasz zainteresowania
uczniów dzięki kącikom
tematycznym, które zachęcają
dzieci do zdobywania nowej
wiedzy o sobie i świecie.
	
Kładziesz nacisk na rozwój
emocjonalny dzieci – uczysz
budowania relacji w grupie,
rozpoznawania i nazywania

własnych emocji; motywujesz do
współpracy między rówieśnikami.
	
Rzetelnie uczysz matematyki
od zabaw z konkretnymi
przedmiotami w Matematyce
w działaniu przez matematyczne
gry utrwalające zdobyte
umiejętności aż do tradycyjnych
zadań z treścią.

Tropiciele
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TROPICIELE | AUTORZY: A. Banasiak, E. Burakowska, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, A. Kamińska,

Matematyka w działaniu już dobrze znana, niezwykle lubiana przez dzieci i doceniana
przez nauczycieli pozwala zgłębić coraz trudniejsze zagadnienia matematyczne.

Urozmaicone zadania zaciekawiają uczniów
i dokładnie ćwiczą ich umiejętności.

Bogata szata graficzna i kąciki tematyczne przyciągają uwagę
dzieci, rozwijają ich wyobraźnię i zainteresowania.

Tropiciele
R. Kamiński, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
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POMOCE DLA MAŁYCH
TROPICIELI
Twoi uczniowie to mali tropiciele wiedzy. Pomóż im łagodnie wejść w świat
szkoły. Zachęć do nauki przez działanie i ciekawą zabawę. Takie lekcje spodobają się
wszystkim dzieciom!

KARTY PLASTYCZNE. KLASA 1
14 spotkań ze sztuką – modelowa realizacja
podstawy programowej: przedstawienie dzieła
(percepcja), rozmowa na jego temat (recepcja)
i odczytywanie emocji, które wyraża (interpretacja),
nowe techniki plastyczne (ekspresja).

WYPRAWKA. KLASA 1. CZĘŚCI 1–2
Najobszerniejszy na rynku materiał – 66 pomocy
dydaktycznych do ćwiczeń manipulacyjnych, rozwijających
koordynację oko–ręka i wspomagających koncentrację.

ZESZYT Z ĆWICZENIAMI
MATEMATYCZNYMI. KLASA 1
48 stron ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania
w kratownicy powiększonej i standardowej oraz
odwzorowywania i rysowania figur geometrycznych.

ZESZYT DO ĆWICZEŃ W PISANIU.
KLASA 1
Ponad 60 stron. Zeszyt ułatwia ćwiczenia kaligraficzne,
takie jak: rysowanie szlaczków, pisanie i łączenie liter,
poprawne pisanie wyrazów i zdań.

Doskonałe pomoce
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POMOCE DLA MAŁYCH TROPICIELI

WYPRAWKA.
KLASA 2. CZĘŚCI 1–2
W Klubie Nauczyciela
przygotowaliśmy dla Ciebie
scenariusze zajęć plastycznych
i muzycznych oraz piosenki, które
możesz wykorzystać podczas
zajęć, a także interesujące
materiały dotyczące integracji
sensorycznej.

Różnorodny zbiór pomocy
dydaktycznych, m.in.
historyjki obrazkowe, makieta
Biskupina, zamku rycerskiego,
obrazki do ćwiczenia
ortografii, elementy do zajęć
plastycznych, technicznych,
i matematycznych.

Krótkie opowiadanie ilustrujące
przedstawione dzieło jest pretekstem
do tworzenia pracy dziecka.

Prace znanych artystów
inspirują dzieci do tego,
by uruchomić wyobraźnię.

Ćwiczenia uwrażliwiające i uświadamiające różnorodność
bodźców płynących ze świata zewnętrznego.

Materiały potrzebne
do wykonania pracy
plastycznej wraz ze
szczegółową instrukcją.

Propozycja wykorzystania pracy
plastycznej podczas wspólnych zajęć.

KARTY PLASTYCZNE. KLASA 2
14 tematów na 14 spotkań z uczniami. Inspirację do działań
plastycznych stanowią zmysły: wzrok, smak, węch, dotyk
i słuch, do których zostały dobrane odpowiednie dzieła
sztuki. Do każdego tematu zaproponowano inną technikę
plastyczną. Dzieci mogą eksperymentować, tworzyć prace
malarskie i rysunkowe w niekonwencjonalny sposób.

Doskonałe pomoce
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SPRAWDŹ – TO DZIAŁA!
Im prościej, tym lepiej! Zwyczajne przedmioty codziennego użytku i ciekawe
zadania pozwalają pierwszakom na naukę przez zabawę i działanie.
ORTOGRAFIA.
KLASY 1–3
Ćwiczenia doskonalą
umiejętność poprawnego
pisania w klasach 1–3.
W publikacji znajdują się zadania
rozwijające spostrzegawczość,
wspomagające koncentrację
uwagi i logiczne myślenie,
utrwalające poprawną pisownię.

SŁOWNICZEK
ORTOGRAFICZNY

KUFEREK
GALERIA MOŻLIWOŚCI
W kuferku znajduje się wszystko, co pomaga
uczyć przez działanie, wyzwala aktywność dzieci
i skłania je do poszukiwania nowych rozwiązań.
Znakomita pomoc do nauki i ćwiczenia małej
motoryki.

Główne zasady polskiej
ortografii w postaci prostych
formułek i praktycznych
porad. Kolejne wznowienia
tej publikacji świadczą o jej
nieustającej popularności wśród
najmłodszych uczniów.

ZESZYT Z POWIĘKSZONĄ
KRATKĄ
Czytelne cyfry początkowo łatwiej
kreślić w powiększonej kratce.
Dziecko ćwiczy też umiejętność
planowania treści na stronie.

TABLICZKA
SUCHOŚCIERALNA

ZESZYT Z POWIĘKSZONĄ
LINIATURĄ

Tysiąc prób w kreśleniu, rysowaniu
i pisaniu. Nieoceniona pomoc
w nauce ładnego pisania i wspaniała
zabawa dla każdego pierwszaka.

Im młodsze dziecko, tym więcej
potrzebuje miejsca. Pierwsze litery
stawiane w szerokiej liniaturze to wstęp
do ładnego pisania w przyszłości.

Doskonałe pomoce
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SPRAWDŹ – TO DZIAŁA!

CZYTAM
I INTERPRETUJĘ.
KLASA 1
Od czytania wyrazów i krótkich
zdań do interpretowania
opowiadań, wierszy i historyjek.

ROZWIĄZUJĘ ZADANIA.
KLASA 1

CZYTAM ZE
ZROZUMIENIEM. KLASA 1

Atrakcyjnie zilustrowany zbiór
zadań podzielonych tematycznie
i opatrzonych zabawnymi
przysłowiami.

Rozwijają umiejętność wyszukiwania
informacji, tropienia związków
przyczynowo-skutkowych
oraz interpretacji.

ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE
Z CD-ROM-EM. KLASA 1
24 lekcje obsługi komputera
w ciekawej dla dzieci formie.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE.
PORADNIK NAUCZYCIELA

ZESZYT DO NAUKI
PISANIA W JEDNEJ LINII

Rozkład materiału na 33 tygodnie
nauki. Wskazówki do tematów
z podręcznika, ćwiczenia praktyczne
i utrwalające.

Pomaga starszym uczniom: drugoi trzecioklasistom w wyćwiczeniu
starannego pisma w jednej linii.

KOMPLET 4 CD

Bogaty zbiór piosenek,
akompaniamentów, odgłosów
otaczającego świata, który ułatwi
przeprowadzenie lekcji
oraz zaciekawi uczniów.
Spis utworów na: sklep.wsip.pl.

LEKTURY DO
SŁUCHANIA. CD

Zapraszamy do Klubu
Nauczyciela. Czekają tu
na Ciebie m.in. scenariusze
zajęć komputerowych
i rozkład materiału,
propozycje gimnastyki
śródlekcyjnej, a także lista
proponowanych lektur.

Fragmenty lektur w interpretacji
znanych aktorów. Rozwijają
wyobraźnię i poszerzają zasób
słownictwa.

Doskonałe pomoce
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AKTYWNIE, TWÓRCZO
I Z HUMOREM
Kształtuj zamiłowanie do czytania, zachęcaj do samodzielnego
wnioskowania, rozbudzaj twórczą aktywność Twoich drugoklasistów.
Z naszymi pomocami to proste!
CZYTAM ZE
ZROZUMIENIEM.
KLASA 2
Czytanie ze zrozumieniem
znaków, opisów, map, instrukcji oraz
zaproszeń; wyszukiwanie wskazanych
informacji i odnajdywanie związków
przyczynowo-skutkowych.

ROZWIĄZUJĘ
ZADANIA. KLASA 2

PISZĘ. KLASA 2
 abawy z przestawianiem liter
Z
i sylab, palindromy, wyrazy
przeciwstawne i bliskoznaczne,
zdrobnienia, związki
frazeologiczne i przysłowia,
rozsypanki wyrazowe.

Atrakcyjnie zilustrowane zadania
ćwiczą umiejętność czytania ze
zrozumieniem i wydobywania
z treści danych potrzebnych
do ich poprawnego rozwiązania.

LEKTURY
DO SŁUCHANIA. CD
Brzydkie kaczątko, fragmenty Kubusia
Puchatka i Dzieci z Bullerbyn,
O Lechu, Czechu i Rusie, Szewczyk
Dratewka, Calineczka i inne lektury
w wykonaniu znanych aktorów:
Z. Zamachowskiego, J. Rozenka,
A. Ferencego i A. Kuleszy.

Skorzystaj z bogatych materiałów
dydaktycznych, m.in. scenariuszy
zajęć komputerowych oraz
propozycji gimnastyki śródlekcyjnej
w Klubie Nauczyciela. Wszystko
dostępne na jedno
kliknięcie.

Doskonałe pomoce
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AKTYWNIE, TWÓRCZO I Z HUMOREM

KOMPLET 4 CD.
KLASA 2
Piosenki, akompaniamenty,
pokazy brzmienia instrumentów,
odgłosy otaczającego świata
– ułatwią prowadzenie zajęć,
zaciekawią uczniów. Spis
utworów – sklep.wsip.pl.

CZYTAM I INTERPRETUJĘ. KLASA 2
Teksty z różnych gatunków literackich (wiersze, bajki, opowiadania) oraz
teksty użytkowe (afisz, instrukcja, przepis, fragmenty przewodnika) zaciekawią
dzieci i nauczą nie tylko czytania ze zrozumieniem, lecz także wnioskowania,
interpretowania tekstów i mówienia o swoich emocjach.

LICZĘ. KLASA 2

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE.
PORADNIK
NAUCZYCIELA

112 ciekawie ilustrowanych
zadań, które nie tylko
wyćwiczą umiejętność
liczenia, ale również utrwalą
wiadomości praktyczne.

Rozkład materiału i scenariusze
zajęć na 33 tygodnie nauki
w klasie 2: propozycje różnych
zabaw i praktyczne posługiwanie się
komputerem.

ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE
Z CD-ROM-EM.
W prosty sposób uczą
drugoklasistów podstaw obsługi
komputera. Na płycie znajdują się
dodatkowe gry i zabawy.

Doskonałe pomoce
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LEKCJE WIELKIEGO
FORMATU
Zadbaj o to, by w Twojej szkole dzieci miały zajęcia ciekawsze niż kiedykolwiek.
Kolorowe plansze, tablice, mapy ułatwiają tłumaczenie trudnych zagadnień
i przybliżają świat. Dlatego nauczyciele tak je lubią.
MONOGRAFIA LITERY I LICZBY
Wszystkie litery alfabetu – małe i wielkie, drukowane
i pisane; zmiękczenia i dwuznaki; wyrazy podstawowe
takie same jak w Naszym elementarzu MEN. Liczby
drukowane i pisane od 0 do 20; liczebność zbioru 1000
elementów oraz ilustracje wiążące konkret z liczbą.

Nowość!
TABLICE LOGICZNE
Ćwiczenie logicznego myślenia.
Gry rozwijają spostrzegawczość,
umiejętność szybkiego myślenia, uczą
pracy w grupach.

ZEGAR, KALENDARZ...

FIGURY GEOMETRYCZNE

W zestawie: plansza z przelicznikami
miar, dwustronny zegar, kalendarz
z porami roku, miesiącami, dniami
i termometr.

Elementy do manipulacji: kwadraty,
prostokąty, koła, trójkąty, model
trapezu, równoległoboku, pięciokąta,
rombu i różnych trójkątów.

Doskonałe pomoce
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LEKCJE WIELKIEGO FORMATU

PRZYRODA
Kolorowe zdjęcia krajobrazów, roślin, zwierząt, parku,
sadu, rysunki drzew liściastych i iglastych.

TABLICE ORTOGRAFICZNE
Zestaw 6 tablic dwustronnych. Najważniejsze zasady
ortograficzne i zestawy wyrazów do zapamiętania.

LICZMANY
W komplecie magnesy z rysunkami: jabłek, gruszek,
biedronek, motyli, grzybów, liści klonu, liści dębu, sikorek,
wróbli, szyszek, tulipanów. Łącznie 89 elementów.

TABLICE MUZYCZNE
Zestaw 7 plansz, m.in. wartości nut, chwyty fletowe,
tańce ludowe, instrumenty oraz tablica magnetyczna
z pięciolinią i z elementami do manipulacji.

MAPY
Zestaw 7 dwustronnych tablic: mapy Polski, Europy,
świata i dwie mapy pokazujące kosmos. W teczce są
również magnesy do mocowania map.

EMOCJE
Zestaw 7 dwustronnych plansz. Na zdjęciach są
pokazane twarze wyrażające emocje: radość, smutek,
złość, strach, zazdrość i dumę oraz cztery sytuacje
związane z daną emocją.

Doskonałe pomoce
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POMOCE W RUCH!
Działanie, ruch, nauka z wyobraźnią… Na to kładzie nacisk podstawa programowa.
Zabawy ruchowe rozwijają intelekt, poprawiają koncentrację i pomagają w nauce
pisania – teraz w zasięgu ręki.
GIMNASTYKA
Zestaw gimnastyczny z wykorzystaniem
metody integracji sensorycznej.
Zestaw zawiera 30 różnokolorowych szarf,
30 woreczków z różnym wypełnieniem
oraz 30 piłeczek. Poradnik z propozycjami
zabaw pomoże w prowadzeniu zajęć
ruchowych. Do zadań dołączono sugestie,
na co zwrócić uwagę i jak zinterpretować
ewentualne problemy dziecka
z wykonaniem danego ćwiczenia.

RELAKS I AKTYWIZACJA
Zestaw relaksacyjno-aktywizujący.
Zestaw – oprócz poradnika z propozycjami
ćwiczeń, gier i zabaw – zawiera CD
z muzyką relaksacyjną i aktywizującą,
harmonijkę ustną dla nauczyciela,
30 małych fujarek w trzech kolorach
i 30 grzechotek. W poradniku opisano
znaczenie elementów profilaktyki
muzycznej w edukacji.

PRZYGOTOWANIE
DO NAUKI PISANIA
Zestaw wspierający dużą i małą
motorykę. Przygotowanie
do pisania rozpocznij od ćwiczeń
ogólnorozwojowych i równoważnych.
Wykorzystaj propozycje ćwiczeń, gier
i zabaw. W zestawie znajdziesz 30 taśm
gimnastycznych, bawełniane prześcieradło
oraz 3 różnorokolorowe ruchome kule.

Doskonałe pomoce
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POMOCE W RUCH!

Wszyscy chcemy tego samego: najwyższych
standardów nauczania i najlepszych efektów.
Sukces zależy od współpracy. Osiągnijmy go razem!

GKZ093

