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120 pag. color, format 21x29 cm112 pag. color, format 21x29 cm 192 pag. color, format 21x29 cm

**** CEL MAI AVANTAJOS! 4 CAIETE ÎNTR-UNUL SINGUR! ****

Aceste caiete au fost concepute ,
în concordanţă cu cerinţele curriculumului preşcolar şi de către cadre didactice cu experienţă.

Fiecare caiet conţine mai multe subteme, iar fiecare subtemă are 3 sau 4 fişe pentru 
domeniile experienţiale: Ştiinţă - Cunoaşterea mediului; Limbă şi comunicare; Ştiinţă - 
Matematică; Om şi societate - Activităţi practice/Educaţie pentru societate. Aceste 
subteme pot fi utilizate, la alegerea educatoarei, în cadrul celor şase teme anuale de studiu. 
Sarcinile de lucru sunt adaptate vârstei, iar ilustraţiile sunt vesele şi atractive. Caietele mai 
conţin fişe de evaluare (iniţială, sumativă şi finală) pentru fiecare domeniu menţionat mai 
sus,  copilul având şi posibilitatea de autoevaluare. 

Credem că acest proiect editorial este unul deosebit, având avantajul că un singur 
caiet acoperă cele mai importante domenii experienţiale dintr-un an de studiu. 

Caietele sunt destinate educaţiei copiilor de vârstă preşcolară şi sunt recomandate 
atât pentru lucrul în grădiniţă, cât şi acasă.

pentru fiecare an de studiu: 3-4 ani; 4-5 ani, 5-6 ani  

1. 2. 3.

Avizat cu Decizia 
nr.52474/01.08.2012

Avizat cu Decizia 
nr.56563/13.09.2012

Avizat cu Decizia 
nr.56563/13.09.2012

Preţ
20 lei 

Preţ
22 lei 

Preţ
20 lei 

CAIETE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ - AVIZATE DE M.E.C.S.



AVANTAJOS! UN SINGUR CAIET PENTRU TOT ANUL ŞCOLAR!
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EXPLORĂM ŞI ÎNVĂŢĂM  - Caiet interdisciplinar pentru preşcolari, Renata 
Rebegea, Luminiţa Mihoc

Noile paradigme în domeniul educaţiei ne arată că e bine să îi învăţăm şi să îi 
încurajăm pe copii să pună întrebări. În contextul unei învăţări experienţiale, vizate de 
curriculumul pentru învăţământul preşcolar, autoarele s-au preocupat de acest lucru, 
obţinând un instrument de lucru cu copiii de 3-5 ani.  Caietul este avizat cu Decizia nr. 
49326/08.08.2011.

  44 pag. color, format 21x29 cm

Preţ
8 lei

DESCOPERĂ LUMEA ÎN CARE TRĂIEŞTI - Caiet 
interdisciplinar pentru preşcolari - , Renata Rebegea, 
Luminiţa Mihoc

Este un 
material util, care se adresează copiilor cu vârsta de 5-6 ani, atractiv atât prin 
imagini, cât şi prin conţinutul lui. 

cu autocolant

Acest caiet de lucru valorifică conţinutul celor şase teme mari de 
studiu pe care le prevede curriculumul pentru învăţământul preşcolar şi 
dezvoltă, printr-o serie de exerciţii-întrebări, plasate într-un context 
interdisciplinar, anumite competenţe cognitive, sociale şi chiar emoţionale 
necesare dezvoltării şi integrării socio-profesionale ulterioare. 

 56 pag. color, autocolant, format 21x29 cm
Avizat cu decizia nr. 40523/30.07.2010.

CAIETE AVIZATE DE M.E.C.S.

Preţ
8 lei



VREAU SĂ ŞTIU - Caiet de muncă independentă pentru cunoaşterea mediului
Aurelia Ana

Lucrarea prezintă, într-o machetă interesantă, o serie de modalităţi de abordare a 
cunoştinţelor despre mediul înconjurător în grădiniţa de copii, la vârstele mici, respectiv 4-5 ani, în 
vederea stimulării învăţării şi a dezvoltării personale a acestora. Este o lucrare cu ilustraţii originale, 
care împreună cu textul asigură preşcolarilor, fie acasă, fie la grădiniţă, temeinicia cunoştinţelor şi 
deprinderilor de bază în domeniul cunoaşterii mediului înconjurător. Avizat cu Decizia 
nr.14404/30.10.2007

RICA-MITITICA - Caiet de muncă independentă pentru educarea limbajului
Viorica Z.Ivănuş, Elena Lazăr, Aurelia Ana, Marioara Goia

Această lucrare a fost concepută într-un stil modern, fără să se ţină seama de prejudecăţile 
tradiţionale care uzează de argumentul prin care copilul este declarat “prea mic” pentru însuşirea 
citit-scrisului. Învăţarea şi exersarea limbajului este concentrată în jurul unor sarcini de îndeplinit, 
exprimarea corectă fiind adaptată situaţiei fişei cerută de căile pe care copiii le parcurg, ajutaţi de 
educatoare sau părinţi. Este un material util copiilor cu vârsta de 4-5 ani, atractiv din punct de vedere al 
imaginilor şi conţinutului. Avizat cu Decizia nr. 38399/30.08.2006

44 pag. color, format 21x29 cm

ACESTE CAIETE POT FI LUCRATE ŞI .
COMANDAŢI-LE CU ÎNCREDERE!

ÎN VACANŢE
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Preţ
6 lei

Preţ
6 lei

CAIETE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ - AVIZATE DE M.E.C.S.



MATEMATICA, PRIETENA MEA
Maria Bojneag, Elena Bărboni

Această lucrare a fost revizuită şi adăugită conform noului 
curriculum şi se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-6/7 ani.
Educatoarele, părinţii şi copiii vor găsi în această lucrare o serie de fişe de 
lucru individuale pentru activităţile matematice. Astfel, micii prieteni ai 
matematicii vor putea face cunoştinţă cu chipul cifrelor, cu probleme 
ilustrate, cu numeraţia până la 10 şi chiar peste, cu unităţile de măsură 
etalon sau nestandardizate. Toate sarcinile propuse sunt corelate cu stadiile 
de maturizare a gândirii şi limbajului copilului preşcolar. 

64 pag. color, format 21 x 29 cm

Caiet avizat cu 
decizia nr. 38399/30.08.2006

JOCURI DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI
Aurelia Ana, Smaranda M. Cioflica

Lucrarea facilitează exersarea cunoştinţelor din domeniul 
limbajului (citit-scris) şi este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-6/7 
ani. Desenele şi exerciţiile alese contribuie la formarea limbajului atrăgând 
interesul preşcolarilor. Copiii care nu vor putea rezolva sarcina fişei în mod 
grafic, vor avea posibilitatea de a folosi , realizând acelaşi lucru 
ca şi colegii lor, fiind stimulaţi să atingă performanţele acestora.

 60 pag. color, format 21 x 29 cm, autocolante

 autocolante
Caiet 

avizat cu Decizia nr. 38399/30.08.2006

ACESTE CAIETE POT FI LUCRATE ŞI ÎN . 
CUMPĂRAŢI-LE CU ÎNCREDERE!

VACANŢE

Preţ
8 lei

Preţ
8 lei
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ACTIVITĂŢI PRACTICE - Caiet pentru muncă independentă
Smarada Maria Cioflica, Carmen Bakos, Daniela Dosa

În acest caiet sunt prezentate sugestii de activităţi practice care 
stimulează învăţarea unor deprinderi tehnice de lucru şi socializartea 
copiilor de vârstă preşcolară: 5-6 ani. 

Caietul vine în sprijinul educatoarelor, dar şi a părinţilor care 
doresc să contribuie la îmbogăţirea experienţelor practice ale copiilor în 
perioada preşcolarităţii.

Preţ
10 lei



SPRIJINIŢI ŞI STIMULAŢI COPIII ÎN DEMERSUL LOR ARTISTIC! 
SIGUR LE-AR FACE PLĂCERE SĂ LUCREZE PE ACESTE CAIETE!
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Preţ
5 lei

SĂ ÎNVĂŢĂM CULORILE CU MOTĂNEL,  Raluca Ianko
Alături de simpaticul personaj Motănel, copiii vor învăţa care sunt culorile, cum se pot 

combina ele, ce semnificaţie şi ce mesaje au şi cum pot fi folosite într-o compoziţie plastică. 
Macheta interesantă a caietului îi ajută pe copii să aplice şi să exerseze ceea îi învaţă Motănel 

despre culori şi, mai mult, să aplice în contexte variate ceea ce au învăţat. În acest sens, această lucrare 
este utilă în cadrul procesului instructiv-educativ derulat cu preşcolarii de 4-5 ani, atât în grădiniţe cât 
şi în acasă. Caiet avizat cu Decizia nr. 13169/26.09.2008

28  pag. color, format:21x29 cm

 ÎN LUMEA CULORILOR - Caiet pentru educaţie plastică, Bojneag Maria, Bărboni Elena
Lucrarea este organizată pe componentele de conţinut în conformitate cu actualul curriculum 

pentru învăţământul preşcolar . Structura fiecărei componente de conţinut prezintă tehnica de expresie
pentru realizarea temei plastice, materiale necesare, subiecte orientative, modul de lucru pentru 
realizarea unui subiect, exemple de lucrări ale copiilor şi sugestii de texte literare, cântece şi jocuri 
adecvate. Alături de lucrările model pe care le poate analiza copilul, se află paginile goale pe care le 
poate folosi pentru exersarea tehnicilor învăţate.

Acest caiet se recomandă atât copiilor preşcolari de 5-6/7 ani, cât şi şcolarilor mici (clasa I şi 
clasa a II-a).  Se ştie că tot ceea ce trăieşte şi cunoaşte copilul va exprima în creaţiile sale artistice. 
Aşadar, ţine de adulţii din jurul acestuia, cum reuşesc să îl sprijine în demersul lui artistic şi cum îl 
stimulează în această direcţie. 

48 pag. color, hârtie 120 g/mp, format 21x29 cm
Caiet avizat cu decizia nr. 25287/26.01.2007

Preţ
5 lei

 CONŢINE: MOD DE LUCRU, EXEMPLE DE LUCRĂRI ŞI PAGINI ALBE PENTRU PICTAT 

CAIETE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ - AVIZATE DE M.E.C.S



VREAU SĂ DESENEZ ANIMALE DE LA POLI,  D. Dosa, A. Cerchez
Cu ajutorul acestui caiet copiii preşcolari şi şcolarii mici vor învăţa să deseneze, într-un mod plăcut, 

diferite animale care trăiesc în regiunile polare (
balena albastră, orca, pinguinul imperial, albatrosul şi bufniţa polară . Lucrarea este atractivă şi educativă. În prima 
etapă copilul este invitat să completeze, pe pagina din dreapta, anumite elemente, ghidându-se după desenul din 
partea stângă. Cu această ocazie îşi formează mâna şi se familiarizează cu părţile componente ale corpului unui 
animal. Apoi, colorează doar o anumită porţiune din desen fără a fi pus în situaţia de a se plictisi, colorând la 
nesfârşit. Desenul finalizat, va fi păstrat în acest caiet ca într-un album. Într-o altă etapă copilul învaţă să deseneze 
un animal, parcurgând paşii de desenare de pe pagina din partea stângă a cărţii. Chiar dacă copilul nu reuşeşte să 
ducă la bun sfârşit o schiţă, el se familiarizează cu modul de desenare, revenind la acest caiet cu altă ocazie. Caietul 
poate fi folosit atât acasă, cât şi la grădiniţă, în cadrul unui proiect cu tema “Animale de la Poli”.

ursul polar, foca cenuşie, morsa, renul, boul moscat, lemingul mare, 
)
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Preţ
7 lei

Preţ
5 lei

 ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN 
Copiii de 4-6/7 ani vor lucra pe acest caiet cu carioca, creioane 

colorate, acuarele, tempera sau guaşe şi cu diferite materiale, respectând 
sarcinile interdisciplinare sugerate şi exersând diverse tehnici plastice. Astfel, 
ei vor învăţa foarte multe lucruri, iar timpul va trece mai repede. Vor fi mai 
bine pregătiţi pentru primirea lui Moş Crăciun şi pentru participarea la una 
dintre cele mai aşteptate sărbători din timpul anului, Crăciunul.

Caietul poate fi folosit atât acasă, cât şi la gradiniţă, în cadrul unui 
proiect cu tema “Sărbători de iarnă” sau poate fi un cadou deosebit de Moş 
Crăciun.
               28 pag., hârtie groasă, format 21x29 cm

24 pag. color, hârtie groasă, format 29x21 cm

LA DRUM CU FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI 
Ionela Maria Şerban, Natalia Hărşan

Această lucrare este un auxiliar didactic util, care poate fi folosit în 
grădiniţă la activităţile alese sau comune, atât ca declanşator al interesului 
pentru activitate, cât şi ca moment în procesul de evaluare de parcurs sau 
finală, în funcţie de tema de studiu a perioadei din anul şcolar, de 
obiectivele activităţii sau de nivelul şi interesul copiilor în raport cu 
subiectul acestuia. Ilustraţiile conţin elemente grafice care îi ajută pe copiii
de 4-5 ani la scrierea literelor mari şi mici de tipar.

24 pag., format 21x29 cm, preţ 7 lei

Preţ
5 lei

CAIETE CU ELEMENTE GRAFICE



COPIILOR LE PLACE SĂ COLOREZE DUPĂ SARCINI DATE!
COMANDAŢI-LE CU ÎNCREDERE!

ABC-UL MESERIILOR - Exerciţii-joc
Viorica Preda, Daniela Dosa

pentru şcoală, călăuzindu-le paşii prin lumea alfabetului şi dezvăluindu-le diferite lucruri interesante  
despre câteva profesii/meserii. În acest sens, copiilor li se propun o serie de sarcini, pe care trebuie să le 
rezolve în ritm propriu, apelând la cunoştinţe din mai multe domenii experenţiale. Imaginile conţin 
elemente grafice care îi ajută pe copii la scrierea literelor mari şi mici de tipar.

52 pag., 2 culori, format 21x29 cm

Această lucrare este un auxiliar didactic util copiilor de 5-6 ani, în procesul de pregătire 

AVIZAT MECS cu PV 
nr.32462/27.06.2002
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Preţ
5 lei

Această l
modalitatea în care pot să-şi construiască planificarea calendaristică, 
precum şi unele informatii legate de modul în care ar trebui să privescă 
legătura dintre curriculum şi, respectiv, parcurgerea acestuia cu copiii pe 
parcursul unui an şcolar. Şi cum proiectele tematice şi activităţile integrate 
sunt două dintre aspectele importante ale curriculumului pentru 
învăţământul preşcolar, materialul aduce în atenţia educatoarelor interesate  
principalele tipuri de activităţi integrate prezente în activităţile cu 
preşcolarii şi o listă care conţine curiozităţi, care pot sta la baza iniţierii unor 
proiecte tematice inedite.

ucrare oferă cadrelor didactice sugestii cu privire la 

212 pag., format 21x29 cm

SUPORT METODIC PENTRU PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ - 
grupa mare, mijlocie şi mică

Gabriela Berbeceanu, Smaranda M. Cioflica, Elena Ilie, Silvia Borţeanu

Preţ
25 lei
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PORTOFOLIUL EDUCATOAREI
Camelia Lazăr, Smaranda-Maria Cioflica, Elena Ilie, Gabriela Berbeceanu
Lucrarea este un instrument de comunicare şi de interacţiune didactică cu 

valenţe multiple, o lucrare-bilanţ, în care autoarele aduc în atenţia colegelor o 
serie de formate-tip pentru înregistrarea copiilor din grupă, pentru culegerea 
unor informaţii relevante despre părinţii acestora şi despre mediul în care se 
dezvoltă aceştia, formate pentru evidenţa activităţilor de dezvoltare 
profesională şi a activităţilor cu părinţii sau cu alţi parteneri etc. Lucrarea are o 
machetă interesantă, în acord cu noile orientări din domeniul educaţiei timpurii 
şi este un auxiliar didactic util, în care cadrele didactice pot găsi soluţii pentru 
buna funcţionare şi organizare a activităţii în grădiniţă.

Lucrarea este organizată pe patru capitole: Managementul grupei, 
Performanţele preşcolarilor; Formarea continuă a educatoarei şi 
perfecţionarea metodică; Activităţi extracurriculare.

64 pag. color, format:21x29 cm

Preţ
12 lei

Realizarea educaţiei pentru valori în grădiniţă şi promovarea acesteia în 
comunitate se poate face şi prin intermediul opţionalelor, ca activităţi 
desfăşurate în zona curriculumului la decizia şcolii.

Această lucrare oferă un exemplu de activitate opţională în domeniul 
educaţiei muzicale, interesant şi deopotrivă atractiv şi util pentru preşcolari şi 
şcolarii mici. 

Din cuprinsul lucrării: Formarea capacităţii de receptare a muzicii (care 
conţine şi subcapitolul Confecţionarea unor instrumente de percuţie pentru 
copii), Formarea capacităţilor de exprimare prin muzica instrumentală şi 
corală şi Repertoriul de cântece organizate astfel: Cântece pe subgrupe sau 
canon, subgrupe sau dialog, solişti sau cor (20); Cântece cu acompaniament (9); 
Jocuri cu cânt (9); Jocuri muzicale (10).

CÂNTĂM ŞI NE DISTRĂM - Ghid pentru activităţi opţionale 
- Adriana Călţun, Liliana Cristea

64 pag.,  format: 17x24 cm

Preţ
10 lei

CAIETUL EDUCATOAREI 
PENTRU PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 
 Smaranda-Maria Cioflica, Elena IlieGabriela Berbeceanu, 

Caietul pentru evidenţa activităţii şi prezenţei educatoarei în grădiniţa 
de copii este un document juridic şi un instrument care vine în sprijinul cadrelor 
didactice, oferindu-le orientarea generală corectă cu privire la planificarea 
activităţii didactice, precum şi numeroase alte spaţii pentru consemnarea unor 
date despre copiii din grupă, despre evoluţia acestora pe parcursul anului şcolar 
şi despre modul în care educatoarele gândesc organizarea activităţilor în 
parteneriat, în vederea unei reuşite integrări şcolare şi sociale a preşcolarilor.

Respectând sugestiile date de Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Inovării în anexa la OMECT nr.5233/01.09.2008, privind aprobarea noului 
curriculum pentru învăţământul preşcolar, materialul este recomandat pentru 
utilizare în unităţile de învăţământ preşcolar.

112 pag. , format:21x29 cm

Preţ
18 lei



jneag
Lucrarea este creată ca o “invitaţie la descoperire” în şase capitole: 
Descoperim materiale şi instrumente de lucru; Descoperim culorile; 
Descoperim puncte şi linii în jurul nostru; Descoperim forme; Ne 

iniţiem în compunerea spaţiului plastic - compoziţia plastică şi decorativă; 
Invitaţie la creaţie. Pe parcursul fiecărui capitol sunt date repere teoretice, 
tehnici de expresie, exerciţii-joc, subiecte orientative, corelări 
interdisciplinare şi imagini reprezentative.

În această lucrare cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi 
chiar şcolar (clasa I şi clasa a II-a) vor găsi un real sprijin pentru desfăşurarea 
cu succes a orelor de activităţi plastice.

EDUCAŢIE PLASTICĂ - Ghid metodic - Maria Bo

52  pag. color, format 21x29 cm

DACĂ NU AVEŢI IDEI, ACTIVITĂŢILE PLASTICE ŞI DE MODELAJ POT FI PLICTISITOARE! 
FOLOSIND ACESTE GHIDURI,  VOR FI MULT MAI UŞOARE ŞI MAI PLĂCUTE!
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Preţ
16 lei

Preţ
14 lei

Preţ
22 lei

cu 
Cu ajutorul planşelor copiii vor denumi culorile şi nonculorile, vor afla 
cum sunt ele grupate, ce se obţine atunci când se amestecă între ele 

culorile şi ce se obţine atunci când se amestecă o culoare cu o nonculoare. 
Copiii vor putea aplica ceea ce văd pe planşe în propriile lucrări, având la 

dispoziţie ilustraţiile pe contur. Apoi, vor propune posibilităţi de valorificare ale 
acestora şi vor explica ce semnificaţii au culorile pentru ei.

Editura Tehno-Art le urează tuturor copiilor să devină adevăraţi pictori 
vrăjitori şi să creeze obiecte colorate deosebite în jurul lor (tablouri, felicitări, 
afişe etc.), folosind culorile magice!

Format 21 x 29 cm, 9 planşe, 9 fişe de lucru, 1 poster 42 x 29 cm.

CULORILE MAGICE ŞI PICTORUL VRĂJITOR - mapă
planşe şi fişe - Adrian Cerchez, Daniela Dosa

MODELAJUL, ÎNCEPUTUL UNEI PASIUNI - Ghid metodic 
Maria Bojneag

Lucrarea oferă specialiştilor din învăţământul preşcolar şi şcolar
repere importante privind: materialele şi instrumentele specifice de lucru; 
tehnicile şi procedeele folosite; unele sugestii cu privire la temele care pot fi 
abordate; aspectele metodice care concură la eficienţa activităţilor de acest 
gen. 

Macheta interesantă şi atractivă a acestei lucrări, precum şi valoarea 
psiho-pedagogică şi metodică a conţinutului sunt câteva dintre argumentele 
pentru care ea va fi răsfoită cu interes de cadrele didactice şi părinţi, în efortul 
lor comun de a-i ajuta pe copii să cunoască succesul în modelaj.

40  pag. color, format 21x29 cm



Pornind de la premisa importanţei educării limbajului, a apropierii copilului preşcolar de 
semn şi semnificaţie şi a descătuşării capacităţilor lui de a înţelege şi de a reacţiona la cât mai multe 
tipuri de limbaj, educatoarele vor descoperi faptul că un rol important în cadrul activităţilor de grup îl 
joacă „micile trucuri” utilizate de acestea: calendarul naturii,  jurnalul grupei etc. 

Calendarul naturii va fi utilizat pentru a aduce în discuţie şi pentru a înregistra trecerea 
timpului, precum şi modificările mediului apropiat în raport cu acesta. 

CALENDARUL NATURII

Avizat cu Decizia 
nr.25287/26.01.2007

Jetoane color, carton 250 g/mp, format 30x42 cm, suport plastic cu buzunăraşe

 , Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Acest material este o concepţie originală (pentru fiecare 

şi 

JURNALUL GRUPEI  
lună din anul şcolar există rezervată câte o 

pagină entru următoarele activităţi desfăşurate: Proiecte tematice; Activităţi extracurriculare; Proiecte 
educative; Parteneriate cu părinţii, şcoala, comunitatea locală; Am sărbătorit copiii) va fi folosit pentru a nota 
evenimentele importante şi experienţele comune plăcute, atât din cadrul activităţilor pe domenii experienţiale, cât 
şi din cadrul activităţilor extracurriculare. El va deveni o poveste pe care copiii o compun împreună, bazându-se 
pe experienţa comună a grupului. O poveste în care ei pot aduce şi exprima gânduri şi sentimente, căreia îi pot 
adăuga imagini sau desene relevante şi în care o vor implica nemijlocit pe educatoare, cea care va „transcrie” 
povestea. 56 pag. color, format 21x29 cm

SCARA NUMERICĂ - cu elemente detaşabile
Setul conţine 110 jetoane cu elemente şi 20 jetoane cu cifre pentru 

învăţarea numeraţiei în ordine crescătoare şi descrescătoare până la zece. 
Mai conţine o cărticică cu diferite informaţii despre cifre şi numere. 

Jetoane format 5x5 cm
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Preţ
10 lei

Preţ
30 lei

Preţ
12 lei

Preţ
3 lei

 - poster
Este realizată sub formă de poster, pentru învăţarea numărării în 

ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-10,
recunoaşterea vecinilor unui număr etc. Format 70x50cm

SCARA NUMERICĂ



LITERELE ALFABETULUI
 Acest set conţine 39 planşe (inclusiv cu grupurile de litere ce, ci, ge, gi, ghe, ghi) 

care pot fi afişate, făcându-se exerciţii de identificare a literelor (mari şi mici de tipar/mari şi mici de 
mână). Setul mai conţine 2 postere: un poster (A3) cu literele alfabetului, iar altul (A4) cu grupurile de 
litere. Ambele postere sunt ilustrate. Planşele sunt realizate în condiţii grafice deosebite, pe un carton 
de calitate şi sunt recomandate preşcolarilor şi şcolarilor mici. 

Format 21x29 cm, 39 planşe color, carton 250 g/mp

che, chi, 

Lucrarea a fost avizată de M.E.C.S.

        - Joc didactic 
Viorica PREDA, Silvia BORŢEANU

Mapa conţine: 2 planşe-suport (A3, cu fată şi cu băiat), câte 6  
jetoane cu părţile componente pentru fiecare planşă; 8 jetoane (A5) cu 4
portrete de fete şi 4 de băieţi; 12 jetoane (A5) cu diferite acţiuni care fac 
trimitere la cele 5 simţuri, având pe verso reprezentate organele de simţ 
adecvate; 6 jetoane (A5) cu chipuri şi expresii şi motivul declanşării acestora; 
6 medalioane cu simboluri pentru expresiile feţei. În interiorul mapei se 
găseşte cartea cu recomandările pentru desfăşurarea jocului.

Planşe şi jetoane, format 21x29,carton 250 g/mp, carte: 12 pag.

FETIŢA ŞI BĂIATUL

12

Preţ
24 lei

 CIFRE ŞI NUMERE PENTRU PREŞCOLARI  
Acest set conţine 23 planşe cu numerele de la 1 la 20, o planşă cu exerciţii matematice ce 

pune în evidenţă simbolurile operaţiilor matematice “+”,”-” şi “=” şi două planşe cu unităţi de 
măsură. Lucrarea mai conţine ă postere (29,7x42 cm) nul cu cifre de la 1 la şi
matematice, iar altul cu “Scara numerică”. Planşele sunt realizate în condiţii grafice deosebite, pe 
un carton de calitate. 

Format 21x29 cm, 23 planşe color, carton 250 g/mp

dou : u 9  simboluri 

Lucrarea a fost avizată de M.E.C.S.

Preţ
29 lei

Preţ
24 lei



SUPERCALIFRAGILISTICEALA  - Joc didactic
Viorica Preda, Daniela Dosa

Mapa conţine: 24 jetoane cu profesii/meserii; 24 jetoane cu elemente 
specifice profesiilor sau meseriilor; 12 jetoane cu roluri;12 jetoane cu elemente 
specifice rolurilor (toate au pe verso denumiri, despărţiri în silabe şi litere 
iniţiale), 2 recompense-puzzle cu o prinţesă şi un cavaler; o baghetă, o paletă cu 
semnul întrebării pe o parte şi cu semnul exclamării pe cealaltă parte. În 
interiorul mapei se găseşte cartea cu recomandări pentru desfăşurarea jocului.

15 pag. cu jetoane, format 21x29 cm, carton 250 g/mp + 
carte 12 pag, format 18,2x25,7

 ZIUA ŞI NOAPTEA - Joc didactic
Maria Bojneag, Elena Bărboni 

Mapa conţine: 2 planşe-suport (una pentru ziuă, alta 
pentru noapte); 2 ceasuri detaşabile, 10 jetoane cu cuvinte în 
limba română şi engleză; o paletă cu semnul întrebării pe o 
parte şi cu semnul exclamării pe cealaltă parte. Setul 1 (cu 
jetoane pătrate): 16 jetoane pentru planşa 1 (8 cu acţiune, 8 cu 
elemente); 8 jetoane cu acţiune pentru planşa 2. Setul 2 (cu 
jetoane pe contur): jetoane pentru planşa 1; jetoane pentru 
planşa 2. Mapa mai conţine cartea cu 

2 planşe color, jetoane, format 29 x 42 cm, 
carton 250 g/mp + carte cu 12 pag

recomandări pentru 
desfăşurarea jocului.

ACESTE LUCRĂRI SUNT REALIZATE ÎN CONDIŢII GRAFICE
DEOSEBITE ŞI PE UN CARTON DE CALITATE

13

Preţ
16 lei

Preţ
16 lei



,  Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa

omul de mâine. De aceea, s-a stabilit ca în fiecare an pe 22 martie să se sărbătorească Ziua 
Mondială a Apei. Sărbătorirea acestei zile are ca scop aducerea în atenţia tuturor oamenilor 
de pe această planetă, a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a 
apelor. Pornind de la importanţa apei pentru viaţă, a fost concepută această mapă care să vină 
în sprijinul cadrelor didactice în desfăşurarea proiectului tematic.

În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele tradiţionale, au fost folosite 
metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: 
turul galeriei, ciorchinele, cercul, explozia stelară, inteligenţe multiple.

APA, SURSĂ A VIEŢII

Avizat MECS cu PV 2084/aug.2013.

Apa înseamnă enorm de mult pentru omul de astăzi şi va însemna şi mai mult pentru 

MAPE EDUCATIVE AVIZATE DE M.E.C.S. 

CONŢIN: CARTE PROIECT TEMATIC, HARTĂ, JOCURI, JETOANE, PLANŞE 

Z

Pornind de la importanţa alimentaţiei pentru sănătatea oamenilor, a fost concepută 
această mapă care să vină în sprijinul cadrelor didactice în desfăşurarea acestui proiect.

În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele tradiţionale, au fost folosite 
metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: 
ciorchinele; formulaţi-comunicaţi-ascultaţi-creaţi; floarea de lotus.

MĂNÂNC SĂNĂTOS, SĂ CRESC MARE ŞI FRUMOS!

Avizat MECS cu PV 2084/aug.2013.

 - S. M. Cioflica, D. Dosa
iua de 16 octombrie este Ziua Mondială a Alimentaţiei şi marchează data fondării 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (16 oct. 1945). Scopul 
acestei organizaţii este să avertizeze opinia publică asupra importanţei alimentaţiei şi să 
întărească solidaritatea în lupta împotriva foametei, malnutriţiei şi a sărăciei.

Preţ
35 lei

Preţ
30 lei
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 - Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Elementul declanşator al acestui proiect derivă din curiozitatea copiilor, din faptul că ei 

sunt fascinaţi de lumea animalelor subacvatice. Doresc să cunoască aproape totul despre 
aceste vieţuitoare: modul de viaţă, hrana şi importanţa lor pentru om. Astfel, autoarele au
creat situaţii de învăţare relevante, care să le ofere posibilitatea de a explora şi înţelege lumea 
din jurul lor, în toată complexitatea ei ( 8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor).

În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele tradiţionale, au fost folosite 
metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: 
ghicitorile, explozia stelară, cubul, puzzle.

VIEŢUITOARELE APELOR  

Avizat MECS cu PV nr.2130/IAN.2014

MAPE EDUCATIVE AVIZATE DE M.E.C.S.

MAPELE CONŢIN: PROIECT TEMATIC, JOCURI, HARTĂ, JETOANE, PLANŞE

FAMILIA, UNIVERSUL COPILĂRIEI

Avizat MECS cu PV nr.2149/Iulie 2014

 - Smaranda M. Cioflica, Viorica Preda
Având în vedere faptul că în 15 mai este  Ziua Internaţională a Familiei, autoarele 

au venit cu câteva idei şi sugestii pentru derularea unor proiecte individuale, precum şi a unor 
diverse tipuri de activităţi, cu copiii şi cu familiile lor, cu o tematică care vizează acest 
eveniment.

În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele obişnuite, au fost folosite 
metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: 
ghicitorile; categorizarea; ciorchinele; floarea de lotus; blazonul;  ştiu, vreau să ştiu, am 
învăţat; copacul ideilor.

Preţ
40 lei

Preţ
40 lei

 Jetoane şi planşe color, format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte 
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 - Smaranda Maria Cioflica, Nadia Maria Guga

cu câteva idei şi sugestii 
pentru derularea acestui proiect tematic.

În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele tradiţionale, au fost folosite metode 
activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare:  explozia stelară, 
piramida, examinarea poveştii, metoda blazonului, diamantului, puzzle.

PÂINEA, ALIMENT DE BAZĂ  

Avizat de MECS cu PV nr.2149/iulie 2014

Teoriile privind învăţarea şi dezvoltarea copilului la vârste timpurii promovează ideea 
planificării activităţii didactice pe teme sau metoda proiectelor ca strategie de învăţare. Cadrul didactic 
trebuie să îşi asume rolul de îndrumător al copilului, să îi stimuleze interesul pentru a căuta informaţia 
necesară şi pentru a o utiliza în contexte variate, pentru rezolvarea de probleme şi conturarea de soluţii 
viabile etc. În acest context, autoarele au venit în sprijinul educatoarelor 

MAPE EDUCATIVE AVIZATE DE M.E.C.S.

MAPELE CONŢIN: PROIECT TEMATIC, HARTĂ, JOCURI, JETOANE, PLANŞE

COPILUL ŞI COPILĂRIA 

Atenţie! Deoarece unele jocuri didactice se pot desfăşura utilizând ilustraţii din mapa “Fetiţa şi 
băiatul” se recomandă achiziţionarea acestei mape împreună cu mapa “Copilul şi copilăria”. Se 
acordă un discount de 25% pentru achiziţionarea lor împreună .

- Smaranda Maria Cioflica, Viorica Preda
Autoarele au venit În 

cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele obişnuite, au fost folosite metode activ-
participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: bulă dublă, ciorchinele, 
ghicitorile, cubul, floarea de lotus, puzzle, a .

cu câteva idei şi sugestii inedite pentru derularea acestui proiect tematic. 

nalizarea şi interpretarea imaginilor 

 Jetoane şi planşe color, format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte 
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Preţ
40 lei

Preţ
40 lei

-- 2255%%+



 Jetoane şi planşe color, format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte 

17

Planşele au pe verso sugestii tematice pentru activităţile experienţiale şi pentru 
jocuri alese, precum şi informaţii referitoare la tema propusă.

DREPTURILE COPIILOR, PE ÎNŢELESUL LOR

Avizat de MECS

 - S. M. Cioflica, Viorica Preda
Educaţia noastră începe cu primii paşi şi primele cuvinte pe care le învăţăm şi de aceea, este bine să fim 

alături de cei mici, în incursiunea lor captivantă, în lumea colorată şi zglobie a copilăriei. Acasă sau la grădiniţă, 
macheta interesantă a lucrării de faţă, precum şi conţinutul acesteia, care răspunde particularităţilor de vârstă şi 
intereselor copilului preşcolar, vor fi mijlocul prin care buna dispoziţie şi buna cuviinţă îl vor ajuta să mai facă un
pas în evoluţia lui. 

Mapa educativă conţine: harta proiectului-model, jetoane pentru realizarea hărţii pe planşa-suport; 
planşe şi jetoane pentru jocuri educative; cartea cu: Proiectul tematic, Jocuri educative (didactice şi exerciţiu), 
Povestea drepturilor copiilor şi Informaţii utile. În cadrul jocurilor didactice, pe lângă metodele obişnuite , au fost 
folosite metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare.

Preţ
40 lei

VIEŢUITOARE ŞI MEDIUL LOR DE VIAŢĂ
Setul conţine următoarele planşe: 

anotimpul secetos; Savana africană - anotimpul ploios; Jungla 
tropicală; Ţinuturi australiene; Ţinuturi deşertice; Ţinuturi 
polare; În tundră; În ţinuturile noastre; În râuri şi pâraie; În mări 
şi oceane.

text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp

Savana africană - 

8 planşe, 

Preţ
16 lei

MIJLOACE DE TRANSPORT
Mijloace de transport 

terestre; Mijloace de transport navale; Mijloace de transport 
aeriene; Aerospaţiale

Setul conţine următoarele planşe: 

4 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton 300g/mp

Preţ
10 lei

Setul conţine următoarele planşe: 
veste minunată; Naşterea lui Iisus; Copilul Iisus în templu; Botezul 
lui Iisus; Iisus vindecă un bolnav; Iisus binecuvântează copiii; Cina 
cea de taină; Prinderea lui Iisus; Patimile şi răstignirea; Punerea în 
mormânt; Învierea lui Iisus; Înălţarea la cer.
13 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton 300g/mp

CREAREA ŞI MÂNTUIREA LUMII
Dumnezeu a creat lumea; O 

Preţ
16 lei
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FAMILIILE DIN OGRADĂ
Setul conţine perechi de mamifere şi păsări 

domestice (animale) împreună cu  puii lor (ex. 
vacă-viţel-taur, bivoliţă-viţel-bivol, scroafă, 
purcei-vier, oaie-miel-berbec, capră-ied-ţap, iapă-
mânz-cal, măgăriţă-mânz-măgar etc.). S-a acordat 
o deosebită atenţie prezentării obiceiurilor acestor 
animale care cresc pe lângă casa  omului.

13 planşe, text verso, format 29x42 cm, 
carton 250 g/mp

Preţ
16 lei

8 planşe, text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp 6 planşe, text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp

PRIMĂVARA ÎN NATURĂ
Setul conţine planşele: În livadă, Primele flori 

de primăvară, Grădina cu pomi înfloriţi, Legume 
timpurii, Păsările călătoare, Păsări din ogradă, 
Mamifere din ogradă, Grădina cu flori.

Setul conţine următoarele planşe:Vara în 
livadă, Vara pe ogoare, În parc vara, La 
munte, La mare, În Deltă.

VARA ŞI FRUMUSEŢILE EI

PLANŞELE AU ILUSTRAŢII DEOSEBITE.  
SUNT UTILE ŞI UŞOR DE MANEVRAT!

Preţ
15 lei

Preţ
12 lei

7 planşe, text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp 6 planşe, text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp

   PLANTELE ÎN ANOTIMPUL TOAMNA
Setul conţine următoarele planşe: În livadă, În 

vie, Fructe de pădure, În grădina de legume, În 
grădina cu flori, Pe ogoare, În pădure.

 TOTUL DESPRE IARNĂ
Setul conţine următoarele planşe: Iarna, 

Iarna în pădure, Moş Crăciun, Cu steaua, Cu 
sorcova, Jocuri şi sporturi de iarnă).

Preţ
14 lei

Preţ
14 lei



PLANŞELE POT FI UN PUNCT DE PORNIRE PENTRU CUNOAŞTEREA
PĂSĂRILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI   ŞCOALA ALTFEL.

PĂSĂRI CĂLĂTOARE

planşe, Cucul cenuşiu - 1 planşă, Lebăda cucuiată - 2 planşe, Pelicanul 
comun - 2 planşe, Privighetoarea de zăvoi - 1 planşă, Pupăza - 1 planşă,
Rândunica - 2. Imagini au fost astfel alese încât să surprindă cât mai multe 
aspecte din diferite etape ale vieţii păsărilor (pasări-pereche, înmulţirea, 
hrana, mediul de viaţă etc.).

text verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp, legate cu banderolă

Setul conţine următoarele planşe: Barza albă - 2 planşe, Cocorul mare - 2 

13 planşe, 

Planşele conţin pe verso sugestii tematice pentru activităţile experienţiale şi pentru jocuri alese, 
precum şi informaţii cu caracter ştiinţific referitoare la tema propusă (descriere, hrană, obiceiuri).

19

PĂSĂRI SEDENTARE
Setul conţine păsările sedentare împreună cu puii lor: bufniţa, cinteza, 

cioara, ciocănitoarea şi ghionoaia, ciocârlia şi ciocârlanul, cocoşul de munte, 
corbul, cormoranul, coţofana, fazanul, gaiţa, graurul, guguştiucul, 
măcăleandrul, mierla, pescăruşul, piţigoiul, raţa, scatiul, sticletele, sturzul, 
stăncuţa, uliul şi vrabia.

Deşi sunt păsări destul de cunoscute, multe dintre ele sunt destul de greu de 
observat în natură datorită obiceiurilor pe care le au sau a locurilor greu 
accesibile unde cuibăresc. Aceste planşe reprezintă un prim pas pentru 
familiarizarea cu aspectul, hrana, mediul de viaţă  şi obiceiurile lor. 

24 planşe, text verso, format 29 x 42 cm, carton 250 mp, copertă tip mapă

Preţ
20 lei

SĂ OBSERVĂM MAMIFERELE SĂLBATICE
Setul cuprinde următoarele animale: cerbul, capra neagră, zimbrul: 

iepurele de câmp, veveriţa, şoarecele, ariciul, cârtiţa, liliacul de seară, lupul, 
vulpea, râsul, pisica sălbatică, bursucul, jderul, ursul brun, mistreţul, 
căprioara. Deşi sunt destul de cunoscute, multe dintre ele sunt greu de 
observat în natură datorită obiceiurilor pe care le au şi datorită faptului că evită 
oamenii. Aceste animale pot fi văzute deseori la Grădina Zoologică, dar acolo 
nu sunt în mediul lor natural. Astfel, planşele cu fotografiile realizate în 
mediul natural al acestor animale, reprezintă un prim pas pentru familiarizarea 
copiilor cu familia, aspectul, hrana şi obiceiurile lor. 

19 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton, 300g/mp, 
copertă tip mapă

Preţ
25 lei

Cel mai complet set cu păsări călătoare

Cele mai frumoase fotografii cu păsări sedentare

Preţ
16 lei



20 SĂ CUNOAŞTEM INSECTELE
Setul conţine insectele: a , b

cărăbuşul, coropişniţa, cosaşul, fluturele, , , 

Vara, oriunde privim, suntem înconjuraţi de insecte. Unele sunt 
cunoscute, dar multe nici nu le băgăm în seamă sau nu le vedem, deşi ele 
sunt aproape de noi. Prin intermediul planşelor putem afla multe lucruri 
interesante despre insecte, obiceiurile lor, cum se dezvoltă, cum şi unde 
putem să le găsim.

18 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton, 300 g/mp, 
coperta tip mapă

lbina ondarul, buburuza, 
furnica  greierele musca, 

licuriciul, rădaşca, ţânţarul, viespea.

Preţ
25 lei

SĂ OBSERVĂM FRUCTELE DE GRĂDINĂ ŞI PĂDURE
Setul cuprinde fructele: caisa, căpşuna, cireaşa, coacăza, gutuia, 

pepenele verde, mărul, nuca, para, piersica, pruna, strugurele, afina, aluna, 
castana, fraga, măceaşa, mura, zmeura şi plantele pe care cresc.

Toată lumea cunoaşte fructele! Din magazin sau din piaţă, numai că 
atunci când trebuie să le recunoaştem în natură, este mai dificil. Aici fructele 
sunt pe plantă şi uneori acoperite de frunze. 

Cu ajutorul acestor planşe toţi copiii vor recunoaşte fructele şi plantele pe 
care cresc acestea, chiar dacă nu    le-au văzut niciodată în grădină sau pe 
câmp.

19 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton, 
300g/mp, copertă tip mapă

Setul cuprinde legumele: ardeiul, cartoful , castravetele, ceapa, 
conopida, dovlecelul, fasolea, gulia, mazărea, morcovul, ridichea, roşia, 
salata, sfecla, spanacul, usturoiul, vânăta, varza şi plantele
corespunzătoare.

E plăcut să le culegi din grădina bunicii! Dar trebuie să le şi găseşti 
printre celelalte legume, ghidându-te după frunze şi alte caracteristici. Cu 
ajutorul acestor planşe toţi copiii vor şti să recunoască legumele, chiar dacă 
nu le-au văzut niciodată în grădină sau pe câmp.

18 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton, 300g/mp, 
opertă tip mapă

SĂ OBSERVĂM LEGUMELE

Preţ
25 lei

Preţ
25 lei

Calitate la cel mai mic preţ

O cantitate mare de informaţii în sprijinul dumneavoastră



ESTE IMPORTANT SĂ CUNOAŞTEM  TOT CE NE ÎNCONJOARĂ! 21

; A C ;
revoluţie; Luna; Soarele; Calea lactee. Constelaţii; Instrumente optice; Navete spaţiale şi 
astronauţi/cosmonauţi. Dacă privim spre cer, ele sunt acolo. Ziua şi noaptea, ne însoţesc mereu! 

Aceste planşe îi ajută pe copii să afle cât mai multe lucruri despre univers.

SĂ CUNOAŞTEM UNIVERSUL
Setul conţine: Sistemul nostru solar  Meteori. steroizi. omete  Pământul. Mişcarea de 

13 planşe color, text verso, format 29x42 cm, carton, 300g/mp, copertă tip mapă

Preţ
20 lei

Aceste seturi conţin imagini desenate şi pot fi utilizate pentru organizarea unor jocuri 
educative, dar şi pentru verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre flori, 
legume, fructe, animale domestice (mamifere şi păsări), animale sălbatice (mamifere), 
vieţuitoare din ţinuturi îndepărtate, de la poli (mamifere şi păsări), păsări sălbatice, insecte şi 
instrumente muzicale. Jetoanele conţin  pe verso informaţii utile.
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 conţine jetoane cu imagini a căror denumire 
au o singură silabă, două, trei şi patru silabe (câte 10 jetoane pentru fiecare). 

Aceste jetoane se pot asocia astfel: imaginea şi cuvântul care o denumeşte 
(despărţit în silabe) cu cifra corespunzătoare numărului de silabe, care are şi 
reprezentarea grafică a cuvântului. 

Cu ajutorul acestui joc copiii vor înţelege alcătuirea cuvintelor, care sunt 
  formate din una sau mai multe silabe, iar silabele sunt formate din sunete. 

Totodată, vor vedea cum se reprezintă grafic silabele. 
Format: 10x15 cm,  carton 250 g/mp, 44 jetoane

CUVINTE ŞI SI-LA-BE

 conţine jetoane cu litere şi imagini. Acestea se 
pot asocia astfel: sunetul oral cu litera corespondentă; imaginea cu litera iniţială a 
cuvântului şi cuvântul scris. Se mai poate identifica locul unui sunet în diferite 
cuvinte de pe jetoane (la început, în interior, la final) şi numărarea literelor dintr-un 
cuvânt. 

Cu ajutorul acestui joc copiii vor înţelege că unui sunet îi corespunde o 
     singură literă (cu excepţia grupurilor de litere), litera este semnul grafic 

folosit pentru notarea unui sunet, iar  cuvintele sunt formate din mai 
multe litere.

JOCUL SUNETELOR

Preţ
16 lei

Preţ
14 lei 

NE JUCĂM, PROPOZIŢII FORMULĂM! conţine jetoane cu 
imagini, semne de punctuaţie şi cifre. Cu acestea se pot alcătui propoziţii eliptice, 
propoziţii simple şi dezvoltate (asociind imaginea cu cifra corespunzătoare 
numărului de cuvinte), propoziţii enunţiative, exclamative şi interogative 
(asociind imaginea cu semnul de punctuaţie potrivit propoziţiei formulate).

 Parcurgând acest joc, copiii vor înţelege căpropoziţiile sunt formate din
cuvinte, iar acestea sunt aşezate într-o anumită ordine, respectând reguli, pe
 care le învaţă pe căi intuitive, cu ajutorul exemplelor.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 60 jetoane

Preţ
18 lei

Preţ
16 lei 

JOCUL CULORILOR conţine jetoane cu diferite culori şi jetoane cu 
imagini. Se poate realiza asocierea unei culori cu imaginile potrivite. Se pot crea 
propoziţii folosindu-se ”denumiri colorate” (Pătlăgeaua roşie este un fruct.), 
comparaţii (Puiul este galben ca o lămâie.) şi ”expresii colorate” (A fi verde ca 
bradul; A te îngălbeni ca lămâia etc.). 

Cu ajutorul acestui joc copiii vor învăţa culorile într-un mod plăcut şi îşi     
            vor îmbogăţi vocabularul. Ei pot fi încurajaţi să afle cât mai multe lucruri 
           despre culori (culorile anotimpurilor, culorile pietrelor semipreţioase etc.).

Format: 10x15 cm,  carton 250 g/mp, 52 jetoane

Preţ
16 lei 

JOCUL FORMELOR conţine jetoane cu imaginile formelor 
geometrice şi obiecte asemănătoare acestora. Copiii vor denumi obiectele de pe 
jetoane, le vor asocia cu una dintre formele geometrice (rotund, pătrat, dreptunghi, 
triunghi, oval) şi vor motiva asocierea. De ex.: “Pe jeton este desenat un ceas şi îl 
aşez în coloana rotundului deoarece cadranul are forma rotundă”.

Astfel, copiii vor învăţa formele geometrice într-un mod plăcut şi îşi vor 
       îmbogăţi vocabularul. 

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 jetoane



JETOANE CU ILUSTRAŢII ŞI PREŢURI EXCEPŢIONALE!

conţine jetoane 
cu ajutorul cărora se poate realiza: asocierea imaginilor ale căror cuvinte 

au formă diferită şi înţeles opus (antonime); asocierea imaginilor cu diferite 
cuvinte care au aceeaşi formă, dar alt înţeles (omonime); alegerea unei imagini şi 
găsirea unui cuvânt cu formă diferită, dar cu acelaşi înţeles (sinonime); asocierea 
imaginilor cu diferite cuvinte a căror formă este aproape identică (paronime).

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 56 jetoane

HAI SĂ ASOCIEM ŞI CUVINTE SĂ-NVĂŢĂM! 
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JOACĂ-TE DE-A MIMUL! conţine jetoane cu imagini hazlii care 
 sugerează copiilor interpretarea unor roluri. Ei pot să imite mişcările 

unor animale (urs, maimuţă, vrăbiuţă, pisică, căţel etc.) sau ale unor obiecte (ceas, 
moară etc.). Jocul se poate continua cu imitarea unor acţiuni scurte create de copii 
sau cu imitarea unor personaje din poveşti.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 40 jetoane

Preţ
16 lei

SĂ VORBIM CORECT! conţine jetoane cu ajutorul cărora copiii pot 
forma perechi între imagini (feminin-masculin: fată-băiat, oaie-
berbec etc.). Unele imagini nu au pereche, ceea ce înseamnă că 

denumirea lor are o singură formă (girafă, furnică, elefant, fluture). O altă variantă 
de joc este “Eu spun una, tu spui multe” - un adult va denumi fiecare imagine de pe 
jetoane (fată, găină, pălărie, măr etc.), iar copiii vor spune mai multe (fete, găini, 
ananaşi, treninguri etc.). Ei vor observa că unele denumiri sunt la fel şi la singular
şi la plural (educatoare, arici, pui, ochelari, pantaloni). Astfel, prin joc, copii vor 
învăţa cuvinte noi, pe care le vor utiliza corect în diferite contexte.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 40 jetoane

conţine jetoane cu imagini, pe 
baza cărora adultul formulează întrebarea, iar copilul caută jetonul care se 
potriveşte şi formulează răspunsul corect. Astfel, copiii vor învăţa să 
formuleze propoziţii utilizând corect substantivele la toate cazurile 
(nominativ, acuzativ, genitiv, dativ). 

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 64 jetoane

EU ÎNTREB, TU RĂSPUNZI!

Preţ
18 lei 

Preţ
18 lei

Preţ
14 lei

NUMĂRĂ ŞI POTRIVEŞTE! conţine jetoane cu cifre şi jetoane cu 
cantitatea de elemente corespunzătoare acestora. Cu ajutorul lor, copiii vor 
recunoaşte şi vor denumi cifrele de la 1 la 9, vor învăţa numeralul, vor asocia o 
cifră/număr cu cantitatea de elemente corespunzătoare, vor compara cantităţi, vor 
aşeza cifrele/numerele în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu soţ şi fără soţ. 
Astfel, copiii vor înţelege că cifra este semnul grafic al unui număr de elemente de 
la zero la nouă. Numărul reprezintă cantitatea de elemente de acelaşi fel. De 
exemplu, numărul 10 se scrie cu ajutorul cifrelor 1 şi 0 şi reprezintă numărul 
degetelor de la ambele mâini.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 40 jetoane

Preţ
14 lei



JETOANE CU ILUSTRAŢII ŞI PREŢURI EXCEPŢIONALE!

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 jetoane

CE FACE COPILIL! conţine jetoane cu imagini, cu ajutorul cărora se pot organiza 
jocurile: “Ce face copilul/ce fac copiii?” (acţiune, stare, existenţă - singular; plural); “Cel mai bun actor”
(acţiune - singular; plural); ”Ce am fost, ce sunt, ce voi fi?” (acţiuni la timpul trecut, prezent şi viitor).

Astfel, copiii vor folosi verbele în propoziţii şi vor realiza corect acordul predicatului cu 
subiectul.

conţine jetoane care pot fi folosite pentru realizarea jocurilor: „Hai 
să grupăm planetele!” - denumire planete, numărare, grupare; „Să formăm Sistemul Solar!” - denumire elemente 
din Sistemul Solar (Soare, planete, sateliţi, asteroizi, meteori şi meteoriţi, comete),  numeralul ordinal.

CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS!

conţine jetoane cu care se pot organiza jocurile: 
“Hai să grupăm mijloacele de transport!” - gruparea mijloacelor de transport după diferite criterii: cu motor, fără 
motor; după căile de comunicaţie: terestre, aeriene şi navale; “Fiecare la vehiculul său!” (şofer, conductor, pilot, 
capitan de navă); “La cine apelăm în situaţii de urgenţă?” - salvare, pompieri, poliţie.

BRUM-BRUM, SĂ PORNIM LA DRUM!

FIECARE SET DE JETOANE CONŢINE SUGESTII DE JOCURI

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 24 jetoane

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 jetoane

Preţ
16 lei

Preţ
16 lei

Preţ
15 lei 

24



JETOANE CU ILUSTRAŢII ŞI PREŢURI EXCEPŢIONALE! 25

conţine jetoane cu imagini
(profesii/meserii şi obiecte), cu ajutorul cărora copiii vor folosi corect 
pronumele posesiv (după genul şi numărul obiectului posedat şi după 
persoana şi numărul posesorului). Cu aceste jetoane se pot organiza diferite 
jocuri.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 jetoane

SPUNE CUI APARŢIN!

Preţ
16 lei 

Preţ
16 lei 

 conţine 24 
de jetoane cu imagini cu cele mai cunoscute instrumente muzicale, 6 imagini 
cu cei mai întâlniţi instrumentişti şi 8 imagini pentru asocierea persoanei cu 
instrumentul potrivit. Cu aceste jetoane se pot organiza diferite jocuri.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 40 jetoane

INSTRUMENTE MUZICALE PENTRU FIECARE

DENUMEŞTE ŞI SPUNE CUM ESTE! conţine jetoane cu ajutorul cărora, 
copiii denumesc imaginile  de pe jetoane, folosind substantive (comune şi 
proprii) şi găsesc adjectivele care se potrivesc cu acestea. Apoi, formulează cu 
aceste cuvinte propoziţii simple sau dezvoltate. Se pot organiza diferite jocuri.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 40 jetoane

CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI conţine 32 de jetoane cu imagini (4 jetoane cu 
anotimpuri, 16 cu fenomene, 4 cu tipuri de nori, 8 cu calamităţi) şi text pe verso. În plus, sunt descrise 
două jocuri educative care se pot organiza împreună cu copiii. Astfel, ei îşi vor sistematiza şi îmbogăţi 
cunoştinţele despre fenomene ale naturii şi calamităţi provocate de fenomene naturale.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 32 jetoane

 conţine jetoane cu imagini, cu 
ajutorul cărora copiii înlocuiesc substantivul în propoziţii cu formele corecte 
ale pronumelui personal şi de politeţe. Vor folosi pronumele demonstrativ
la toate genurile, singular şi plural. Se pot organiza diferite jocuri.

Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 jetoane

CUM MAI PUTEM SPUNE?

Preţ
18 lei 

Preţ
18 lei 

Preţ
14 lei
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 DESPRE ANIMALE SĂLBATICE

DIN VIAŢA ANIMALELOR SĂLBATICE

Culegere de texte literare (32 pag. 18x25 cm)
 Culegerea conţine mai multe texte literare scrise de autori 

pasionaţi de lumea animalelor, a vieţuitoarelor în general. 
Aceştia surprind comportamentul animalelor, descriu înfăţişarea 
lor, prezintă mediul de viaţă în care trăiesc şi rolul lor în viaţa 
oamenilor. Au fost selectate textele literare  despre: arici, bursuc, 
capră neagră, cerb, căprioară, cârtiţă, iepure, lup, mistreţ, 
pisică sălbatică, râs, şoarece, urs, veveriţă şi vulpe. 

Aceste texte literare sunt ilustrate în setul de planşe:

(55 planşe 21x29 cm carton 250 g/mp)

Preţ
38 lei

Cartea conţine o serie de poveşti specifice vârstei preşcolare 
şi indicaţii metodice, cu scopul de a sprijini două categorii de 
activităţi: Educaţia pentru societate şi Cunoaşterea mediului. 

Poveştile cuprinse sunt: Inimioare, inimioare; Târâş, târâş, de 
Sarina Cassvan; Bunica; Bunicul, de Barbu Ştefănescu 
Delavrancea; Puiul, de Al.Brătescu-Voineşti; Povestea ursului 
cafeniu, Povestea măgăruşului încăpăţânat, Povestea motanului 
leneş, Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin; Iedul cu trei 
capre, de Octav Pancu-Iaşi.

 Aceste texte literare sunt ilustrate în setul de planşe:

LECTURI EDUCATIVE PENTRU PREŞCOLARI

ÎNVĂŢ SĂ FIU CUMINTE
55 planşe carton 300 g/mp,  format: 21x29 cm48 pag., format 

17x21 cm

Preţ
38 lei

Preţ
6,5 lei

Preţ
5,5 lei

25 planşe color, 21x29 
cm pe carton 300 g/mp

Preţ
28 lei

 POVEŞTI CU ÎNVĂŢĂMINTE

POVEŞTI ILUSTRATE

- Scufiţa Roşie, Prinţul 
Broscoi, Zânele, Traducerea şi adaptarea E. Contoman

Culegerea conţine 3 poveşti scrise de autori celebri şi 
anume: Fraţii Grimm, respectiv Charles Perrault. Fiecare 
poveste selectată are o  valoare morală demnă de urmat şi 
mai actuală ca oricând. În “Zânele”, fata cea bună are 
noroc de perle şi diamante de câte ori deschide gura 
deoarece vorbeşte frumos, iar fata cea rea dă naştere 
broaştelor şi şerpilor, deoarece vorbeşte urât.

În setul de planşe - Scufiţa 
Roşie, Prinţul Broscoi, Zânele sunt cuprinse  ilustraţiile 
deosebite ale acestor poveşti.

16 pag., format 
17x21 cm

Preţ
4 lei

DESPRE PĂSĂRILE SĂLBATICE

DIN LUMEA PĂSĂRILOR SĂLBATICE

Culegere de texte literare
 Această culegere conţine mai multe texte literare scrise 

de autori pasionaţi de lumea păsărilor, a vieţuitoarelor în 
general. Aceştia surprind comportamentul păsărilor, descriu 
înfăţişarea lor, prezintă mediul de viaţă în care trăiesc şi rolul 
lor în viaţa oamenilor. 

Au fost selectate texte literare despre: barză, bufniţă, 
codobatură, corb, coţofană, cuc, ciocănitoare, ciocârlie, 
graur, gaiţă, lebădă, piţigoi, privighetoare, prepeliţă, 
pupăză, raţă salbatică, rândunică, stăncuţă, sticletele, 
vrabie şi vultur.

Aceste texte literare sunt ilustrate în setul de planşe:
52 planşe color, 

format 21x29 cm, carton 
250 g/mp

Din lumea
păsărilor 
sălbatice

48 pag.,  
format:18x25 cm

Preţ
5,5 lei Preţ

30 lei



zece texte literare menţionate mai jos. Planşele pot fi utilizate pentru înţelegerea poveştilor/povestirilor/basmelor 
citite sau spuse, repovestirea lor, ordonarea imaginilor în funcţie de firul epic.

POVEŞTI CU CARE VEI CREŞTE MARE! conţine planşe care ilustrează momentele principale a celor 

52 planşe color, format: 21x29,7 cm carton 300 g/mp

Preţ
38 lei

este o mapă care conţine o carte
cu zece poveşti: Cum au fugit jucăriile de la un copil, Fetiţa cu fundiţe roşii, Sarea în bucate, Povestea pomului de 
iarnă, Soarele şi omuleţii de zăpadă, Rilă Iepurilă şi Cărăbuşul cu aripioare de aur, Puişorul şi vulpea, Noi, 
albinele, Povestea ceasului cu inimă, Şatafeta unei meserii. Pe lângă textele poveştilor cartea mai conţine sugestii 
de jocuri în care sunt folosite metode interactive de grup, pentru învăţarea şi fixarea conţinutului poveştilor. Mapa 
mai conţine 36 de pagini cu jetoane pentru realizarea jocurilor.

POVEŞTILE NE ÎNVAŢĂ LUCRURI BUNE DESPRE VIAŢĂ!

Mapă: 36 pagini cu jetoane color, carton 300 g/mp,  format: 21x29,7 cm + carte

Carte: 56 pag.
poveşti şi jocuri, 
format 17x21 cm

Preţ
28 lei

CUM NE COMPORTĂM? - Poezii ilustrate 
Lucrarea este structurată pe următoarele obiective de referinţă: Familie, 
grădiniţă, grup de joacă - reguli de comportare în grup, Reguli referitoare la 

circulaţia rutieră, Obiecte şi reguli de igienă personală, Anotimpuri, fenomene ale naturii şi 
reguli de protecţie a mediului înconjurător.

56 planşe color, format 21x29 cm, carton 250 g/mp,

Preţ
30 lei

27ÎNVĂŢĂM SĂ CÂNTĂM - Cântece ilustrate

47 planşe color, carton 300 g/mp, format: 21x29,7 cm

Această mapă conţine planşe care pot fi utilizate atât în cadrul activităţilor de educaţie 
muzicală, cât şi la alte activităţi (creare de poveşti cu început dat, creare de poveşti după 
ilustraţii, puzzle). Cuprins: Prima zi la grădinţă - 2 planşe; Familia mea- 1 planşă; Cinci pitici 
versuri - 2 planşe; Toamna - 3 planşe; Acum e toamnă, da! - 3 planşe; Furnicuţa - 2 planşe; Iepuraşii, 
folclorul copiilor - 2 planşe; Ţine Baba Iarnă sfat- 3 planşe; Frumoasă e ţara mea - 1 planşă; Limba 
românescă - 1 planşă; Moş Crăciun - 2 planşe; Brăduţul - 2 planşe; Săniuţa - 2 planşe; Primul ghiocel - 
2 planşe; De ziua mamei - 2 planşe; Primăvara - 1 planşă; În grădină să lucrăm - 2 planşe; În ogradă - 1 
planşă; Purceluşii - 1 planşă; Ciocănitoarea - 1 planşă; Glasul florilor - 1 planşă; Fluturele - 1 planşă; 
Soare de vară - 2 planşe; Copiii din toată lumea - 3 planşe; Stopul - 2 planşe; Broaştele - 2 planşe. Preţ

30 lei



DESPRE FLORI, ARBORI ŞI ARBUŞTI
Culegerea cuprinde mai multe texte literare scrise de autori pasionaţi de lumea 

plantelor. Selecţia textelor a fost realizată astfel încât culegerea să cuprindă cât mai multe 
scrieri despre plantele din mediul apropiat copiilor preşcolari şi şcolari. Florile surprinse 
sunt: flori de grădină - lăcrămioară, crin, busuioc, bujor, garoafă, trandafir, floarea-
soarelui, crizantemă, tufănică; flori de câmp - ghiocel, brânduşă, viorea, adormiţă, 
păpădie, mac, cicoare, sângele voinicului, garofiţa Pietrei Craiului, floarea de colţ, 
scaiete; arbori şi arbuşti - salcie, soc, salcâm, tei, mesteacăn, plop, stejar, alun, măcieş, 
brad, molid, etc.

64 pag., format 17x21 cm

DESPRE LEGUME ŞI FRUCTE 
Culegerea cuprinde texte literare scrise de autori pasionaţi de lumea plantelor 

folositoare. Au fost selectate texte literare despre legume, cereale şi plantele industriale: 
salata şi spanacul, fasolea, roşia, morcovul, pătrunjelul, hreanul, castravetele, vânăta, 
cartoful, ceapa, usturoiul, ardeiul,  varza, sfecla, floarea-soarelui, grâul, porumbul, inul
şi despre pomi şi fructe: fraga, căpşuna, cireaşa, zmeura, duda, mărul, para, corcoduşa, 
pepenele, pruna, nuca, aluna, castana, strugurele. 

64 pag., format 17x21 cm

Culegerea cuprinde texte literare scrise de autori pasionaţi de lumea 
animalelor. Au fost selectate texte literare despre următoarele mamifere domestice: 
pisica, câinele, iepurele de casă, oaia, capra, porcul, vaca, calul, măgarul şi despre 
păsări domestice - găina, curca, gâsca, raţa, păunul. Lucrarea este destinată cadrelor 
didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, având ca scop îmbogăţirea cunoştinţelor 
copiilor despre mediului înconjurător, dar şi exersarea limbajului.

64 pag., format 17x21 cm

DESPRE MAMIFERE ŞI PĂSĂRI DOMESTICE 

DESPRE ANOTIMPURI ŞI FENOMENE ALE NATURII
Culegerea cuprinde texte literare scrise de autori consacraţi. Este utilă pentru 

cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, având ca scop îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre anotimpuri şi fenomene ale naturii şi totodată îmbogăţirea 
limbajului. Lucrarea este utilă şi părinţilor care doresc să le dezvolte copiilor interesul 
pentru lectură. Au fost selectate texte literare despre: toamnă, iarnă, primăvară, vară, 
despre anotimpuri în general şi despre fenomene ale naturii.

96 pag., format 17x21 cm

DESPRE INSECTE ŞI ALTE VIEŢUITOARE
 Această culegere cuprinde mai multe texte literare scrise de autori pasionaţi de 
lumea vieţuitoarelor. Selecţia textelor a fost realizată astfel încât în această lucrare să fie 
descrise cât mai multe insecte şi alte vieţuitoare mici din mediul înconjurător apropiat 
copiilor preşcolari şi şcolari. Insectele surprinse sunt: albina, buburuza, coropişniţa, 
cosaşul, fluturele, furnica, gândacul, greierul, libelula, licuriciul, musca, păianjenul, 
puricele, ţânţarul, viespea şi câteva alte vieţuitoare ca: broasca, broasca ţestoasă, melcul, 
peştele, racul, scoica, şarpele şi şopârla.

64 pag., format 17x21 cm

28

CULEGERE DE TEXTE LITERARE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI
 Lucrarea conţine zece texte literare, indicaţii metodice generale, explicarea 

cuvintelor şi expresiilor necunoscute, sugestii de activităţi care pot veni în completarea
celei de povestire şi alte texte suport (proverbe şi zicători adecvate, ghicitori sau rime). 
Din cuprinsul lucrării: La cireşe, Ion Creangă;  Pupăza din tei, Ion Creangă; Povestea 
unui om leneş, Ion Creangă; Găinuşa cea moţată, Călin Gruia; Ciuboţelele ogarului, 
Călin Gruia; Nuieluşa de alun, Călin Gruia; Unde a zburat rândunica?, Titel 
Constantinescu; Ţapul şi şarpele, Petre Ispirescu; Prâslea cel voinic şi merele de aur, 
Petre Ispirescu;  Fetiţa cu chibrituri, de Hans Christian Andersen. 

64 pag., format 21x29 cm

Preţ
8 lei

Preţ
8 lei

Preţ
8 lei

Preţ
8 lei

Preţ
12 lei

Preţ
6.5 lei
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PRIMĂVARA, PRIN PĂDURI ŞI PAJIŞTI
Ştefania Udrea, Daniela Dosa

Cartea oferă informaţii despre 15 plante care 
înfloresc primăvara şi anume: ghiocelul, măseaua-
ciutei, ciuboţica-cucului, crucea-voinicului, floarea-
paştelui, brânduşa de primăvară, toporaşul, trei-fraţi-
pătaţi, nu-mă-uita, păpădia, fragul, măceşul, salcia, 
alunul şi molidul. Informaţiile sunt însoţite de fotografii 
şi desene şi se referă la descrierea plantei, părţi 
componente, experimente, utilitatea plantei (acolo 
unde este cazul) şi ocrotirea ei. Cartea poate fi un 
material pentru activităţi de observare după imagini şi 
pentru îmbogăţirea cunoştinţelor despre aceste plante.

24  pag. color, format 21x29 cm

PRIN GRĂDINI ŞI PARCURI
Ştefania Udrea, Daniela Dosa

Cartea oferă fotografii, desene şi informaţii 
despre cele mai cunoscute plante ornamentale care se 
cultivă prin grădini şi parcuri: zambila, narcisa, 
lăcrămioara, laleaua, liliacul, panseluţa, petunia, 
bujorul, stânjenelul, macul de grădină, crinul alb, 
garoafa, crăiţa, trandafirul, gladiola, regina nopţii, 
dalia şi crizantema. Cartea poate fi un material pentru 
activităţi de observare după imagini şi pentru 
îmbogăţirea cunoştinţelor despre aceste plante 
ornamentale (descrierea plantei, părţi componente, 
experimente, utilitatea plantei  etc.).

48  pag. color, format 21x29 cm

PĂSĂRI DOMESTICE - Daniela Dosa
Această carte vine în sprijinul copiilor, dar şi al cadrelor didactice începând de la 

învăţământul preşcolar până la cel şcolar, putând fi folosită pentru activităţi de observare după 
imagini şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor despre păsări domestice. Parcurgând această carte, bogat 
ilustrată cu fotografii, copiii vor cunoaşte denumirea mai multor păsări domestice, care este strămoşul 
lor, cum arată  şi cum se comportă în diferite anotimpuri, care le este familia, cu ce se hrănesc, cum pot 
fi îngrijite şi ce importanţă au pentru om. 24 pag. color, format 21x29 cm

Preţ
10 lei

Preţ
10 lei

Preţ
8 lei



MAMIFERE DIN OGRADĂ - Ştefania Udrea, Daniela Dosa

şi şcolar, putând fi folosită pentru activităţi de obsevare după imagini şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
mamifere domestice. Parcurgând această carte, bogat ilustrată cu fotografii, copiii vor cunoaşte multe mamifere 
domestice, care este strămoşul lor, cum arată şi cum se comportă în diferite anotimpuri, care le este familia, cu ce 
se hrănesc, cum pot fi îngrijite şi ce importanţă au pentru om.

48 pag. color, format 21x29 cm

Această carte vine în sprijinul copiilor, dar şi al cadrelor didactice începând de la învăţământul preşcolar 

MAMIFERE DIN ŢARA NOASTRĂ - I.Simulescu, D.Dosa
Această carte vine în sprijinul copiilor, dar şi al cadrelor didactice începând de la învăţământul 

preprimar şi până la cel gimnazial, putând fi un material pentru activităţi de observare după imagini şi pentru 
îmbogăţirea cunoştinţelor despre mamifere sălbatice. Parcurgând această carte, bogat ilustrată cu fotografii, 
copiii vor cunoaşte denumirea corectă a mai multor mamifere care trăiesc la noi în ţară, unde pot fi întâlnite, cum 
arată în diferite anotimpuri, care le este familia, cu ce se hrănesc, ce importanţă au pentru om, care sunt cele pe cale 
de dispariţie şi cum pot fi ocrotite. 

56 pag. color,  format 21x29 cm

CĂLĂTORII IMAGINARE ÎN ZONELE POLARE, Daniela Dosa
Această carte a fost realizată pentru a veni în sprijinul copiilor şi al cadrelor didactice, putând fi utilizată 

pentru activităţi de observare după imagini şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor.

Parcurgând această carte, bogat ilustrată cu fotografii, copiii vor cunoaşte denumirea mai multor 
mamifere şi păsări care trăiesc în zonele polare, cum arată şi cum se comportă, care le este familia, cu ce se 
hrănesc, cum pot fi ocrotite, ce importanţă au pentru om şi multe alte lucruri interesante.

De asemenea, se poate utiliza cu 
succes în conceperea unor portofolii, proiecte sau hărţi.

44 pag. color, format 21x29 cm
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Preţ
10 lei

Preţ
10 lei

Preţ
14 lei



Ştefania Udrea, Daniela Dosa 
Cartea vine în sprijinul cadrelor didactice şi al copiilor, putând fi utilizată pentru activităţi de observare 

după imagini şi îmbogăţirea cunoştinţelor, având multe informaţii şi fotografii. De asemenea, se poate utiliza cu 
succes în conceperea unor portofolii, hărţi etc. 

Până ajung la noi, alimentele trec prin nenumărate mâini şi locuri, chiar şi alimentele din grădina 
noastră au un drum până ajung pe masa noastră. Cu ajutorul acestei cărţi, se poate urmări drumul pe care-l parcurg 
cele mai importante alimente de pe câmp pe masa noastră.

24 pag. color, hârtie cretată, format 21x29 cm

CE ŞTII DESPRE GRÂU ŞI PORUMB?,
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OASPEŢII PRIMĂVERII, Ştefania Udrea, Daniela Dosa 
Această carte se adresează cadrelor didactice, părinţilor şi totodată copiilor preşcolari şi şcolari. Poate 

fi utilizată cu succes pentru activităţi de observare după imagini şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor. De 
asemenea, se poate utiliza cu succes în conceperea unor portofolii, proiecte sau hărţi. Copiii preşcolari sau şcolari 
vor cunoaşte denumirea mai multor păsări migratoare, cum arată şi cum se comportă, care le este familia, cu ce 
se hrănesc, cum pot fi ocrotite, ce importanţă au şi multe alte informaţii interesante. 

40 pag. color, format 21x29 cm

Preţ
10 lei

Preţ
10 lei

Preţ
12 lei

DIN ISTORIA PÂINII, Daniela Dosa
Această carte încearcă să descrie atât “povestea pâinii” din trecut cât şi “povestea pâinii” din zilele 

noastre. Ambele “poveşti” încep cu grâul, materia primă, se continuă cu măcinarea lui, cu modul de preparare şi 
de coacere a pâinii. Cartea poate fi utilizată pentru activităţi de observare după imagini şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor, având multe informaţii şi fotografii. De asemenea, se poate utiliza cu succes în conceperea unor 
portofolii, hărţi, etc. 24 pag. color, hârtie cretată, format 21x29 cm



4 pag. color, 
format 21x29 cm,
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4 pag. color, 
format 21x29 cm,
preţ , poster 5 lei

8 pag.color, 
format 21x29 cm,
preţ , puzzle 5 lei

8 pag.color, 
format 21x29 cm,
preţ , puzzle5 lei
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8 pag. color, 
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preţ , puzzle5 lei

4 pag.color, 
format 21x29 cm,
preţ , puzzle5 lei

8 pag.color, 
format 21x29 cm,
preţ , poster 5 lei

8 pag.color,
format 21x29 cm,
preţ , poster5 lei

12 pag.color,
format 21x29 cm,
preţ , puzzle 7 lei

12 pag. color, 
format 21x29 cm,
preţ , puzzle7 lei

Emil Gârleanu:

Hans Christian Andersen:

Ion Creangă

12 pag. color, 
format 21x29 cm, 
preţ , puzzle 7 lei
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16 pag.color, 
format 21x29cm,
preţ , puzzle7 lei

Fraţii Grimm:

12 pag.color,
format 21x29 cm,
preţ , puzzle 9 lei



LOCUITORII PĂDURII, Eugen Jianu
 Parcurgând această carte ai senzaţia că hoinăreşti prin pădure alături de 

un prieten bun, care îţi prezintă fiecare vieţuitoare cu trăsăturile şi obiceiurile 
ei specifice şi, în acelaşi timp, îţi împărtăşeşte din trăirile şi experienţele 
proprii din timpul drumeţiilor sale. Cartea se adresează tuturor prietenilor 
pădurii. 

Vieţuitoarele surprinse în această carte sunt: ursul, căprioara, pisica 
sălbatică, cerbul,  bufniţa, lupul, ciocănitoarea, capra neagră,  cocoşul de 
munte, jderul, vulturul de stâncă, cârtiţa, mistreţii, bursucul şi râsul.

32 pag.color, format 21x29 cm

George Popovici
Cartea conţine o singură poezie despre cele şapte culori ale 

curcubeului (ROGVAIVi), care au drept corespondent şapte “Vopsici”. Prin 
urmare, “Vopsicile” sunt nişte mici şi harnice personaje, care lucrează în 
scopul realizării unei “Lumi colorate”, în folosul tuturor copiilor. 

Fiecare strofă sugerează câteva elemente colorate, iar apoi, copiii 
sunt invitaţi să descopere şi altele elemente de aceeaşi culoare. 

Cartea se poate utiliza şi în cadrul activităţilor plastice pentru a se 
putea reţine mai uşor cele 6 culori principale (ROGVAVi). La mijloc, cartea 
mai conţine câteva imagini cu care se poate organiza jocul “De-a curcubeul”. 

12 pag.color,  format 21x29 cm

ROGVAIVi, CURCUBEUL VOPSICILOR,
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Preţ
10 lei

Preţ
5 lei

POVESTEA ANULUI, Passionaria Stoicescu
Cartea conţine scurte poveşti structurate pe două capitole mari: 

“Povestea anului” şi “Povestea lunilor”. În aceste poveşti sunt descrise cele 4 
anotimpuri, ca soţii ale Anului şi cele 12 luni, ca fiice ale Anului. În “Povestea 
lunilor”, autoarea prezintă diferite aspecte specifice fiecărei luni şi este
ilustrat cel mai semnificativ moment al poveştii. 

Aceşte poveşti educative sunt recomandate atât copiilor de vârstă 
preşcolară, cât şi copiilor de vârstă şcolară.

40 pagini color, format 21x29 cm

  Passionaria Stoicescu
Autoarea ne prezintă o poveste interesantă, inspirată din legende. 

Povestea are ca personaje pe Baba Dochia, Brânduşa şi Mărţişor. Datorită 
unor neînţelegeri dintre Baba Dochia şi Brânduşa, convieţuirea lor devine 
imposibilă. În urma blestemelor babei, fata se transformă într-o floare 
galbenă, băiatul de care s-a îndrăgostit Brânduşa într-un şnur roşu cu alb, iar 
Dochia, împreună cu câinele Dulău şi cu mioarele, îngheaţă tun. Se spune că 
de atunci, luna februarie, de mila îndrăgostitei copile, s-a scurtat cu câteva 
zile, iar martie, din prima până-n a noua zi, din cauza cojoacelor Babei
Dochia, nu ştii cum poate fi. Prea puţin cu soare, mai mult cu vânt şi 
ninsoare, cu ceaţă şi ploaie slabă, ca nesuferita de babă.

12 pag.color, format 21x29 cm, poster

POVESTEA MĂRŢIŞORULUI,

Preţ
10 lei

Preţ
9 lei

Pădurea ne spune cele mai frumoase poveşti

Legendele de ieri povestite copiilor de azi
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ÎNTÂMPLĂRI DINTR-O OGRADĂ ŞI CU PACE ŞI CU SFADĂ, Passionaria Stoicescu
Cartea conţine mai multe poveşti rimate despre cele mai îndrăgite animale domestice. Întâmplările 

din ogradă sunt prezentate într-o formă veselă şi atractivă, iar ilustraţiile întregesc atmosfera creată de 
text. Micii cititori sau auditori vor fi, cu siguranţă, interesaţi şi încântaţi să afle aceste întâmplări.

40 pagini color, format 20,5x26 cm, cop. cartonată, preţ 20 lei 

JOCURI-POEZII DESPRE CE POŢI FI, Passionaria Stoicescu
Cartea conţine 28 de poezii: , De-a poetul De-a dirijorul, De-a pictorul, De-a balerina, De-a 

învăţătorul, De-a dentistul, De-a poliţistul, De-a strungarul, De-a gospodina, De-a bunica şi nepoata, De-a 
tractoristul, De-a poştaşul, De-a minerul, De-a doctorul, De-a marinarul, De-a grădinarul, De-a ceferistul, De-a 
mama şi de-a tata, De-a cosmonautul, De-a dresorul, De-a constructorul, De-a beduinii, De-a norii, De-a 
brotăceii, De-a ecoul, De-a Tom şi Jerry, De-a Moş Crăciun, De-a de toate.

Aceste poezii sunt scrise într-o manieră veselă, iar ilustraţiile sunt deosebit de atractive pentru micii 
auditori sau cititori. Totodată, aceste poezii sunt un imbold de a inventa şi alte jocuri de rol.

32 pag. color, format 21x29 cm

Preţ
20 lei

Preţ
20 lei

“Ilustraţiile lui Adrian Cerchez sunt cuceritoare prin recursul la maniera clasică a desenului 
şi la o cromatică adecvată, astfel încât ţâncii să nu trebuiască să îşi imagineze cum ar arăta un 
purceluş, un cal, un căţel, un motan, un bunic plecat la câmp şi aşa mai departe, pornind de la fel 
de fel de arătări cu tentă abstracţionist-naivă, ci să aibă chiar o reprezentare realistă, dar cu gust 
şi tratament artistic.”

Radu Voinescu

Să ne amintim de vacanţele copilăriei!
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1. Bine te-am gãsit, grãdiniþã! G.Berbeceanu, S.M. Cioflica, E.Ilie º.a.
2. Grãdiniþa mea iubitã! 
3. Cu bine, grãdiniþã dragã! 
4. Explorãm ºi învãþãm, Renata Rebegea, Luminiþa Mihoc 4. ______       8,0

5. ______       8,0
6. ______       6,0
7. ______       6,0

8. 8. ______       8,0
9. 9. ______       8,0
10. Activitãþi practice, S. M. Cioflica, C. Bakos, D. Dosa - NOU 10. ______   10,0
11. 11. ______     5,0
12. 12. ______     5,0
13. 13. _____       5,0
14. 14. _____       7,0
15. 15. _____       5,0
16. 16. _____       5,0
17.  NOU 17. _____     25,0
18. Caietul educatoarei pt. planificarea activitãþilor didactice - NOU 18. _____     18,0
19. 19. _____     12,0
20. 20. _____     10,0
21. 21. _____     22,0
22. 22. _____     16,0
23. 23. _____     14,0
24. 24. _____     10,0

25. _____     30,0
26. Scara numericã - jetoane 26. _____     12,0
27. Scara numericã - poster 27. _____       3,0
28. Literele alfabetului - planºe - NOU 28. _____     29,0
29. Cifre ºi numere pentru preºcolari - ediþie revizuitã 29. _____     24,0
30. 30. _____     24,0
31. 31. _____     16,0
32. 32. _____     16,0

33. _____     30,0
34. _____     35,0

35. Vieþuitoarele apelor - 35. _____     40,0
36. Familia, universul copilãriei - 36. _____     40,0

37. _____     40,0
38. Copilul ºi copilãria - mapã educativã 38. ______   40,0
39. Drepturile copiilor pe înþelesul lor - mapã educativã - NOU 39. _____     
40. 40. _____     
41. 41. _____     
42. 42. _____     
43. 43. _____     
44. 44. _____     
45. 45. _____     
46. 46. _____     12,0
47. 
48.
49. 

1. ______     20,0
G.Berbeceanu, S.M. Cioflica, E.Ilie º.a. 2. ______     20,0

G.Berbeceanu, S.M. Cioflica, E.Ilie º.a. 3. ______     22,0

Rica-Mititica, Ana Aurelia, Marioara Goia, Zoe V. Iovãnuº, E.L. Lazãr
Vreau sã ºtiu, Aurelia Ana
Jocuri didactice pentru educarea limbajului, A. Ana, M. S. Cioflica
Matematica, prietena mea, M.Bojneag, E.Bãrboni 

Sã învãþãm culorile cu  Motãnel, Raluca Ianko
În lumea culorilor, M. Bojneag, E. Bãrboni
În aºteptarea lui Moº Crãciun
Vreau sã desenez animale de la Poli, D. Dosa, A.Cerchez
La drum cu fata babei ºi fata moºneagului, I. M. ªerban, N. Hãrºan
ABC-ul meseriilor, Viorica Preda, Daniela Dosa
Suport metodic pentru planificarea calendaristicã -

Portofoliul educatoarei, S. Cioflica, E. Ilie, G. Berbeceanu
Cântãm ºi ne distrãm. Ghid ptr. activitãþi optionale, A.Cãlþun, L.Cristea
Culorile magice ºi pictorul vrãjitor, D. Dosa, A. Cerchez - NOU
Educaþie plasticã.Ghid metodic, Maria Bojneag
Modelajul, începutul unei pasiuni. Ghid metodic, Maria Bojneag
Jurnalul grupei, S.Cioflica, Daniela Dosa

25. Calendarul naturii

Fetiþa ºi bãiatul - Joc didactic, Viorica Preda, Silvia Borþeanu
Supercalifragilisticeala - Joc didactic, Viorica Preda, Daniela Dosa
 Ziua ºi noaptea - Joc didactic, Maria Bojneag, Elena Bãrboni

33. Apa, sursã a vieþii - mapã educativã (hartã proiect, jetoane ºi planºe pt. jocuri)

34. Mãnânc sãnãtos, sã cresc mare ºi frumos! - mapã educativã
 mapã educativã 

mapã educativã
37. Pâinea, aliment de bazã - mapã educativã

40,0
Vieþuitoare ºi mediul lor de viaþã - planºe 16,0
Mijloace de transport - planºe 10,0
Crearea ºi mântuirea lumii - planºe 16,0
Plantele în anotimpul toamna - planºe - Ediþie revizuitã 14,0
Totul despre iarnã - planºe - Ediþie revizuitã 14,0
Primãvara în naturã - planºe - Ediþie revizuitã 15,0
Vara ºi frumuseþile ei - planºe
Familiile din ogradã - planºe 47. _____     16,0
Pãsãri cãlãtoare - planºe 48. _____     16,0
Pãsãri sedentare - planºe 49. _____     20,0 

5. 
6. 
7. 

Descoperã lumea în care trãieºti - Renata Rebegea, Luminiþa Mihoc

    Denumirea                                                                                           Nr.buc.     Preþ 
TALONUL DE COMANDÃ 50. Sã observãm mamiferele sãlbatice - planºe 50. _____     25,0

51. Sã cunoaºtem insectele - planºe 51. _____     25,0
52. Sã observãm fructele de grãdinã ºi pãdure - planºe 52. _____     25,0
53. Sã observãm legumele - planºe 53. _____     25,0 
54. Sã cunoaºtem universul - planºe
55. Flori - jetoane 
56. Fructe - jetoane
57. Legume - jetoane
58. Animale  domestice - jetoane
59. Animale sãlbatice - jetoane
60. Vieþuitoare din þinuturi îndepãrtate - jetoane
61. Vietuitoare de la Poli - jetoane
62. Pãsãri sãlbatice - jetoane
63. Jocul culorilor - jetoane
64. Jocul formelor - jetoane
65. Jocul sunetelor - jetoane
66. Cuvinte ºi silabe -jetoane
67. Ne jucãm. Propoziþii formulãm - jetoane
68. Hai sã asociem ºi cuvinte sã-nvãþãm - jetoane
69. Sã vorbim corect - jetoane
70. Eu întreb, tu rãspunzi - jetoane
71. Joacã-te de-a mimul - jetoane
72. Numãrã ºi potriveºte - jetoane
73. Ce face copilul? - jetoane - NOU

Cãlãtorie în univers - jetoane - NOU

77. Denumeºte ºi spune cum este! - jetoane
Cum mai putem spune? - jetoane
Spune cui aparþin! - jetoane
Instrumente muzicale pentru fiecare - jetoane
Poveºti cu învãþãminte, E. Contoman
Poveºti ilustrate - Scufiþa roºie, Prinþul broscoi, Zânele
Lecturi educative pentru preºcolari - Culegere de texte
Învãþ sã fiu cuminte - mapã cu planºe
Despre animale sãlbatice - Culegere de texte literare
Din viaþa animalelor sãlbatice - mapã cu planºe
Despre pãsãrile sãlbatice - Culegere de texte literare
Din lumea pãsãrilor sãlbatice - mapã cu planºe
Învãþãm sã cântãm. Cântece ilustrate - mapã cu planºe

Cum ne comportãm. Poezii ilustrate - mapã cu planºe
Despre flori, arbori ºi arbuºti - Culegere de texte literare
Despre insecte ºi alte vieþuitoare - Culegere de texte literare
Despre mamifere ºi pãsãri domestice - Culegere de texte
Despre legume ºi fructe - Culegere de texte
Despre anotimpuri ºi fenomene ale naturii - Culegere de texte
Culegere de texte literare pentru educarea limbajului
Primãvara prin pãduri ºi pajiºti, ªtefania Udrea, Daniela Dosa

100 Prin grãdini ºi parcuri, ªtefania Udrea, Daniela Dosa 100. _____   10,0

54. _____     20,0
55. _____     14,0
56. _____     16,0
57. _____     16,0
58. _____     16,0
59. _____     12,0
60. _____     16,0
61. _____     10,0
62. _____     15,0
63. _____     16,0
64. _____     16,0
65. _____     16,0
66. _____     14,0
67. _____     18,0
68. _____     18,0
69. _____     16,0
70. _____     18,0
71. _____     14,0
72. _____     14,0
73. _____     16,0

74. 74. _____     15,0
75. Brum-brum, sã pornim la drum! - jetoane - NOU 75. _____     16,0
76. Cãlãtorie prin anotimpuri - jetoane - NOU 76. _____     14,0

77.______    16,0
78. 78. _____     18,0
79. 79. _____     18,0
80. 80. _____     16,0
81. 81. _____       4,0
82. 82. _____     28,0
83. 83. _____       6,5
84. 84. _____     38,0
85. 85. _____       5,5
86. 86. _____     38,0
87. 87. _____       5,5
88. 88. _____     30,0
89. 89. _____     30,0
90. Poveºti cu care vei creºte mare! - mapã cu planºe - NOU 90. _____     38,0
91. Poveºtile ne învaþã lucruri bune despre viaþã! - mapã cu planºe - NOU 91. _____     28,0
92. 92. _____     30,0
93. 93. _____       8,0
94. 94. _____       8,0
95. 95. _____       8,0
96. 96. _____       8,0
97. 97. _____     12,0
98. 98. _____       6,5
99. 99. _____     10,0

. 
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101. Pãsãri domestice, Daniela Dosa
102. Mamifere din ogradã. ªt. Udrea, D. Dosa
103. Mamifere din þara noastrã. I. Simulescu, D. Dosa
104. Cãlãtorii imaginare în zonele polare, Daniela Dosa
105. Din istoria pâinii, Daniela Dosa 105. _____    10,0
106. Ce ºtii despre grâu ºi porumb?, ªt.Udrea, D.Dosa 106. _____    10,0
107. Oaspeþii primãverii, ªt.Udrea, D.Dosa 107. _____    12,0
108. O razã, Emil Gârleanu 108. _____      5,0
109. Frunza, Emil Gârleanu 109. _____      5,0
110. Sãrãcuþul!..., Emil Gârleanu 110. _____      5,0
111. Când stãpânul nu-i acasã!, Emil Gârleanu 111. _____      5,0
112. Cãprioara, Emil Gârleanu 112. _____      5,0
113. Cioc, Cioc, Cioc, Emil Gârleanu 113. _____      5,0
114. Fricosul, Emil Gârleanu 114. _____      5,0
115. Grivei, Emil Gârleanu 114. _____      5,0
116. Gândãcelul, Emil Gârleanu 116. _____      5,0
117. Ghiocelul, Hans Ch. Andersen 117. _____      5,0
118. Omul de zãpadã, H.Ch. Andersen 118. _____      7,0
119. Bradul, Hans Ch. Andersen 119. _____      7,0
120. Peºtiºorul fermecat, Fraþii Grimm 120. _____      9,0
121. Punguþa cu doi bani, Ion Creangã 121. _____      7,0
122. Ursul pãcãlit de vulpe, Ion Creangã
123. Locuitorii pãdurii, Eugen Jianu 123. _____    10,0
124. Povestea mãrþiºorului, de Passionaria Stoicescu

125. _____    10,0
126. Curcubeul vopsicilor, George Popovici

101. _____      8,0
102. _____    10,0
103. _____    10,0
104. _____    14,0

122. _____      7,0

124. _____      9,0
125. Povestea anului, de Passionaria Stoicescu

126. _____      5,0
127. Întâmplãri din ogradã ºi cu pace ºi cu sfadã, de Passionaria Stoicescu 127. _____    20,0
128. Jocuri-poezii despre ce poþi fi, Passionaria Stoicescu 128. _____    20,0
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