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It's Winter! Webinar +MEGA
PACK MATERIAŁÓW +
Weather Calendar PDF
Cena brutto

64,00 zł

Cena netto

52,03 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Opis produktu
It's Winter! NAGRANIE z webinaru + Mega Pack materiałów
LEARN HOW TO TEACH

Zapraszam wszystkich nauczyciel i uczących w przedszkolu i klasach 1-3 na festiwal pomysłów na zimowe zajęcia. Znajdziecie tu nie tylko
gotowe gry, piosenki, karty pracy, pomoce do zajęć, ale również pomysły na niezwykłe, kreatywne zajęcia. Proste sztuczki, które dodadzą trochę
magii Waszym zajęciom i pomysły na zabawy, których dzieci nie zapomną. A to wszystko nie z pomocą kosztownych gadżetów, ale z
wykorzystaniem tego, co macie pod ręką.

Forma szkolenia: nagranie
czas trwania: ok 1,5 godziny
Koszt: 49zł
Osoba prowadząca: Katarzyna Niemiec
W programie szkolenia:

-zimowe zabawy w kole z piosenka i rymowanką
-gry i zabawy z wykorzystaniem kart i szablonów o tematyce: arctic animals, winter activities, weather, my family, pizza day
-zabawy sensoryczna na zajęciach z języka angielskiego
-zabawy z efektem wow!

W cenie szkolenia:
-dostęp do nagranie z webinaru
-materiały szkoleniowe ( MEGA PACK materiałów PDF do druku PONAD 100 STRON - flashcards,karty obrazkowe małe i XXL, kostki,szablony gier, spinnery, karty do
zabaw)
-certyfikat uczestnictwa

Dostęp do nagrania i materiałów zostanie przyznany od razu po dokonaniu płatności poprzez serwis
Przelewy24 lub po potwierdzeniu wpłynięcia pieniędzy w przypadku przelewu tradycyjnego.
Należy pobrać plik z zakładki "lista plików" znajdującej się na karcie zamówienia oraz w mailu
potwierdzającym dokonanie zakupu.

+

Weather Calendar w wersji PDF
Kalendarz, który idealnie sprawdzi się zarówno w sali przedszkolnej, klasie szkolnej, jak i w korytarzu szkoły językowej.
Pojedyncze elementy, którymi można manipulować, jak również zaaranżować je w dowolny sposób, pozostawiają
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nauczycielowi wiele możliwości.

W skład zestawu wchodzą:
*12 karty z nazwami miesięcy
*7 kart z nazwami dni tygodnia
*4 karty ilustrujące pory roku
*12 kart pogodowych
*31 kartoników z liczbami
*dodatkowo karty z opisami/podpisami
*koperty w dwóch rozmiarach do umieszczenia w nich kartoników

Możemy wyeksponować całość na tablicy, lub umieścić poszczególne elementy w kopertach a na tablicy zawieszać tylko te,
które pasują do danego dnia. Kalendarz na zajęciach językowych, nie tylko bardzo pomaga w utrwaleniu słownictwa
związanego z pogodą, dniami tygodnia, miesiącami, czy liczbami, ale również wprowadza pewne rytuały i może być
fantastycznym wstępem do innych zabaw językowych.
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