
Kolekcja przedszkolaka 

Dzieci w swoim żywiole!  

 

Kolekcja przedszkolaka to nowa seria przeznaczona dla trzylatków i 

czterolatków. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – 

ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, 

emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia 

zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie 

wiedzy i miejętności… bo przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co 

przeżywamy. 

 

„Szkoła nas woła”  

pakiet dla dzieci przygotowujących się do szkoły 

Coś dla ciała, coś dla główki!  

 

„Szkoła nas woła” to roczne, urozmaicone przygotowanie do pierwszej klasy. Ten starannie 

skomponowany zbiór zabaw, zadań i ćwiczeń wspomaga rozwój dzieci we wszystkich 

obszarach kluczowych dla odniesienia szkolnego sukcesu.  
 

W skład tego pakietu wchodzą ciekawe, innowacyjne materiały dydaktyczne dla ucznia oraz 

nauczyciela. Wśród nich dziecko znajdzie między innymi Karty pracy (4 części), Teczkę małego 

artysty, Pomoce dydaktyczne (m.in. historyjki obrazkowe, domino, sylwety do zabawy) czy Mój 

pierwszy zeszyt zachęcający do ćwiczenia grafomotoryki. Nauczyciela na pewno ucieszą Program 

wychowania przedszkolnego, Plan pracy (2 części) i Scenariusze zajęć (4 części), Instrukcje do 

Teczki małego artysty, Zabawy ruchowe, muzyczne i logopedyczne, a także Wybór tekstów 

literackich dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci, dwie płyty CD z piosenkami i 

utworami do słuchania, kolorowe Plansze dydaktyczne oraz Karty pracy do diagnozowania 

gotowości szkolnej wraz z kompletnym programem SPE. 

Szkoła coraz bliżej  

materiały dla dziecka + dostęp do portalu Balon Blum 

Nowa, multimedialna zerówka!  
 

Szkoła coraz bliżej to pakiet, który powstał w odpowiedzi na prośbę samych nauczycieli. Jest to 

„brat bliźniak” pakietu Szkoła nas woła przeznaczony dla grup, które mają za sobą rok pracy z tym 

(lub podobnym) pakietem, a przed sobą – jeszcze jeden rok w zerówce. Nauczyciele, którzy 

wybiorą pakiet Szkoła coraz bliżej, będą mieć pewność, że dzieci (mimo pozostania na kolejny rok 

w tej samej grupie) dalej się uczą i rozwijają. Dzięki przejrzystemu i znanemu układowi 

graficznemu dzieci będą miały poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o możliwości sukcesu. 

Nauczyciele zaś będą mogli pracować dobrymi, sprawdzonymi metodami, które przynoszą 

doskonałe efekty. 


