НОВИТЕ Познавателни книжки
Учителят поръчва:
Папка за детето:
• Познавателна книжка за детето,
интегрирана по всички образователни
направления в три части за учебната
година
• Индивидуални картони

Аз съм в детската градина
Учителят БЕЗПЛАТНО получава:
• Комплект учебни материали
• Методическо ръководство на учителя
• Методическо ръководство на учителя
по музика
• Музикален диск
• Комплект табла и природен календар
• Електронен вариант
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програмна система аз съм в детската градина

Детско

портфолио
Познавателна книжка за детето в 3 части
(за учебната година от 15 септември до 31 май).
Образователното съдържание съответства на ДОСПО и
е съотнесено с очакваните резултати по образователни
ядра за Български език и литература, Математика,
Околен свят, Изобразително изкуство, Музика,
Конструиране и технологии, които са представени
интегрирано.

втора възрастова група

(4-5

години)

Методическото ръководство на учителя представя концепцията на програмната
система. В него са включени:
• тематично разпределение по всички образователни направления (вкл. Физическа
култура);
• примерни разработки на педагогически ситуации;
Методическото
• приложения по всички образователни направления;
ръководство
• проследяване на резултатите от предучилищното
на
учителя
по музика
образование.
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Учебните помагала “Хартиени вълшебства” съдържат теми и задачи по образователните
направления Изобразително изкуство и Конструиране и технологии за работа с хартия и
техники за апликиране и художествено конструиране. Заниманията се изпълняват в детската
градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.
“Хартиени вълшебства” занимателно запознава 3-4 годишните деца с
промените, които стават с хартията - сгъване, мачкане, лепене и други.
В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването
да се
на възможността от едни и същи изходни форми
получават разнообразни обекти от действителността - къщи, дървета, цветя
и превозни средства. С богатата си образност и емоционалност стиховете
активизират въображението на децата, обогатяват емоционалните им
преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творческата
им активност и самостоятелност.
“Хартиени вълшебства” е ефективно средство за онагледяване,
диференциране на образните представи на 4-5 годишните деца; за развитие
на образно-логическото им мислене. Дава възможност активно да участват
в изграждането на вариативни образи в самостоятелни или сюжетни
композиции, предмети за игри и украса, подаръци върху плоскост или в
пространството. Забавните образи на Ножичка, Лепилко
и Сгъвко, както
и задачите,
поднесени в
занимателна
стихотворна
форма, съдействат за по-лекото и увлекателно
овладяване на умения за сгъване, рязане,
изкъсване и други.

за първи път в българия
самостоятелни електронни издания
на познавателни книжки ИТИ-ДГ
Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ за първа и втора възрастова група са система от
педагогически ситуации по всички образователни направления.
Електронните издания дават възможност за ефективна работа със съвременното поколение дигитални
деца при интегриране на интерактивни софтуерни и хардуерни технологии. Доказаните традиционни
методи на работа на детския педагог с дидактични игри и познавателни книжки се комбинират и допълват с
възможностите за използване на съвременни технологии и организационни форми като:
• фронтална работа на учителя с използване на интерактивна дъска;
• съчетаване на електронно съдържание със задачи за изпълнение върху хартиен носител.
Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ включват
интерактивни ситуации по Български език и литература и
Математика, които покриват всички теми от образователните
ядра. Всяка интерактивна ситуация от електронното учебно
съдържание обезпечава работата на педагога за една или няколко
педагогически ситуации от тематичното разпределение. Отчитайки
спецификата на образователните направления Околен свят,
Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Музика,
са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи,
аудио файлове с музикални произведения за възприемане и
възпроизвеждане, както и за слушане за групова и индивидуална
работа на децата.

