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AUXILIARE2DIDACTICE
Aceste caiete, structurate pe 4 domenii experiențiale, au apărut pentru prima dată în anul
2012, la Editura Tehno-Art. Caietele au fost concepute pentru a pune la dispoziția copiiilor un caiet
ușor de manevrat și de lucrat. Ele au fost avizate de Ministerul Educației, iar apoi, au fost revizuite,
adăugite și din nou avizate de către CNPEE.
De-a lungul timpului, caietele au fost foarte apreciate și vă recomandăm să le alegeți cu
încredere pentru că au fost bine planificate și structurate, iar ilustrațiile au fost atent selectate.

112 pag. color, format 21x29 cm

Preț: 26 lei

120 pag. color, format 21x29 cm

128 pag. color, format 21x29 cm

Preț: 28 lei

Preț: 28 lei

CAIETE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE
APROBATE CU OMEN NR.6250/21.12.2020
Caietele au fost concepute pentru fiecare an de studiu: 3-4 ani; 4-5 ani, 5-6 ani și sunt în
concordanţă cu cerinţele Curriculumului pentru educația timpurie aprobat cu Ordinul MEN
nr.4694/02.08.2019.
Fiecare caiet conţine mai multe subteme, iar fiecare subtemă are 3 sau 4 fişe pentru domeniile
experienţiale: Știință - Cunoaşterea mediului; Limbă şi comunicare; Știință: Activități
matematice; Om şi societate: Activităţi practice/Educaţie pentru societate (Atenție, caietul de
grupa mare nu conține Activități practice!). Aceste subteme pot fi utilizate, la alegerea educatoarei, în
cadrul celor şase teme anuale de studiu.
Sarcinile de lucru sunt adaptate nivelelor de vârstă, iar ilustraţiile sunt vesele şi atractive.
Caietele conţin fişe de evaluare pentru fiecare domeniu de activitate, iar copilul are posibilitatea de
autoevaluare.
Acest proiect editorial are avantajul că un singur caiet acoperă cele mai importante domenii
experienţiale dintr-un an de studiu şi au fost realizate de către cadre didactice cu experienţă.
Caietele sunt recomandate, atât pentru lucrul în grădiniţă, cât şi acasă.

AVANTAJOS! - 4 CAIETE ÎNTR-UNUL SINGUR!

AUXILIARE DIDACTICE
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COLORĂM ȘI DESENĂM, LUCRURI NOI AFLĂM! - Caiet pentru
exerciții grafice, Gabriela Berbeceanu, Elena Ilie, Smaranda Maria Cioflica,
Daniela Dosa
Caietul este adoptat capacităților, nevoilor și intereselor copiilor de 3-4 ani
(grupa mică), sprijină dezvoltarea cognitivă, motrică și socio-emoțională a copiilor,
precum și dezvoltarea limbajului și a capacității lor de învățare.
Caietul este structurat pe teme săptămânale de studiu și conține o paletă
interesantă de mijloace prin care îi putem apropia chiar și pe preșcolarii mici de
elementele de citit-scris. - 32 pag. color, format 21x29 cm
APROBAT cu OMEC nr.6250 din 21.12.2020

Preț: 10 lei

Preț: 11 lei

Preț: 12 lei

JOACĂ-TE CU CREIONAȘUL MAGIC - Caiet pentru exerciții
grafice, Gabriela Berbeceanu, Elena Ilie, Smaranda Maria Cioflica,
Daniela Dosa
Parcurgând acest caiet copiii de 4-5 ani (grupă mijlocie) vor ști: să
traseze corect elemente grafice (linia orizontala, linia verticală, punctul,
linia curbă, bastonașul și bucla); să scrie, pe linia punctată, vocalele: A, E,
I, O, U; să recunoască o vocală și să o scrie pe linia punctată; să scrie
cifrele în limitele 1-5; să realizeze trasee sau să completeze desene,
folosind elemente grafice combinate. Prin exersarea elementelor
grafice copiii își vor dezvolta motricitatea fină a mușchilor mici ai
mâinii și coordonarea oculo-motorie.
Caietul este structurat pe teme săptămânale de studiu și conține o
paletă interesantă de mijloace prin care îi putem apropia pe preșcolari de
elementele de citit-scris. - 44 pag. color, format 21x29 cm
APROBAT cu OMEC nr.5318 din 21.11.2019

CREIONAȘELE HAZLII - Caiet pentru exerciții grafice, Gabriela
Berbeceanu, Elena Ilie, Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Parcurgând acest caiet copiii de 5-6 ani (grupă mare) vor ști: să
traseze corect elemente grafice (linia orizontală, linia verticală,
punctul, linia curbă, bastonașul, spirala, nodulețul și bucla); să exerseze
elemente grafice care compun literele mari de tipar; să scrie litere mari
de tipar; să scrie cuvinte scurte, compuse din câteva litere; să scrie cifre
în limitele 1-10; să realizeze trasee sau să completeze desene, folosind
elemente grafice combinate; să rezolve jocuri de recunoaștere a unei
litere dintr-un cuvânt sau a unei cifre dintre alte cifre. Prin exersarea
elementelor grafice copiii își vor dezvolta motricitatea fină a mușchilor
mici ai mâinii și coordonarea oculo-motorie.
Caietul este structurat pe teme săptămânale de studiu și conține o
paletă interesantă de mijloace prin care îi putem apropia pe preșcolari de
elementele de citit-scris. - 56 pag. color, format 21x29 cm
APROBAT cu OMEC nr.5318 din 21.11.2019

ELEMENTELE GRAFICE ÎI AJUTĂ PE COPII LA DEZVOLTAREA MOTRICITĂTII
FINE
,
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Preţ: 10 lei

SĂ COMUNICĂM CORECT! - Caiet de muncă independentă
pentru educarea limbajului, Smarada Maria Cioflica, Daniela Dosa
Bucuria de a învăța se construiește încă din prima
zi a întâlnirii cadrului didactic cu copilul; ea este un
joc cu mai mulți câștigători, care poate conduce la
schimbări esențiale în educație, la creșterea calității
serviciilor de educație, la învățarea de-a lungul
întregii vieți și, implicit, la bunăstarea individului.
Acest caiet, ilustrează din plin beneficiile
menționate anterior, printr-o machetă prietenoasă și
sarcini adaptate nivelului de dezvoltare a copiilor de
4-5 ani, în care accentul este pus pe atingerea unor
indicatori comportamentali specifici dezvoltării
limbajului. - 36 pag. color, format 21x29 cm
APROBAT cu OMEC nr.6250 din 21.12.2020

MICUL MATEMATICIAN - Caiet de muncă independentă pentru
activități matematice, Smarada Maria Cioflica, Daniela Dosa

Preţ: 10 lei

Caietul cuprinde deprinderi perceptive (mărime,
formă, culoare, poziţii spaţiale etc.), care sunt
esenţiale pentru înţelegerea conceptelor matematice
de bază, pentru înțelegerea numeraţiei, pentru
înţelegerea relaţiilor complexe din sfera ştiinţei şi a
socialului, precum şi pentru pregătirea cititscrisului. Totodată, caietul are o machetă prietenoasă
şi adaptată nevoilor şi intereselor copilului de 4-5
ani. Este recomandat atât micilor învățăcei, cât şi
adulţilor care doresc să le fie alături în lumea
matematicii. - 36 pag. color, format 21x29 cm
APROBAT cu OMEC nr.6250 din 21.12.2020

MICUL EXPLORATOR - Caiet de muncă independentă pentru
cunoașterea mediului, Smarada Maria Cioflica, Daniela Dosa

Caietul prezintă o machetă prietenoasă și sarcini
adaptate nivelului de dezvoltare a copiilor de 4-5
ani, în care accentul este pus pe atingerea unor
indicatori comportamentali specifici, îndeosebi din
domeniul dezvoltării cognitive și a limbajului, care
sunt pași importanți în învățare.
36 pag. color, format 21x29 cm
Preţ: 10 lei

ACESTE CAIETE POT FI LUCRATE ȘI ÎN PERIOADA VACANȚELOR

AUXILIARE DIDACTICE
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EXPLORĂM ŞI ÎNVĂŢĂM - Caiet
interdisciplinar pentru preşcolari, Renata
Rebegea, Luminiţa Mihoc
Acest caiet 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. Este un material util,
atractiv, care se adresează copiilor cu vârsta de 3-5
ani. - 44 pag. color, format 21x29 cm
Preţ: 6 lei

AVIZAT CU OMEN 4696/02.08.2019

AVANTAJOS! UN SINGUR CAIET PENTRU TOT ANUL ŞCOLAR!

Preţ: 6 lei

DESCOPERĂ LUMEA ÎN CARE
TRĂIEŞTI - Caiet interdisciplinar pentru
preşcolari - cu autocolant, Renata Rebegea,
Luminiţa Mihoc
Acest caiet 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. Este un
material util, atractiv, care se adresează copiilor cu
vârsta de 5-6 ani.
56 pag. color, autocolant, format 21x29 cm
AVIZAT CU OMEN 4696/02.08.2019

Preţ: 6 lei

ABC-UL MESERIILOR - Exerciţii-joc
Viorica Preda, Daniela Dosa
Această lucrare este un auxiliar didactic util copiilor de 5-6/7 ani,
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. Fișele conțin imagini mici care
îi ajută pe copii să intuiască și să scrie literele mari şi mici de tipar și imagini
mari necolorate, cu elemente grafice, care pot fi completate și colorate de
către aceștia.
52 pag., 2 culori, format 21x29 cm

ACESTE CAIETE POT FI LUCRATE ŞI ÎN VACANŢE!
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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.
64 pag. color, format 21x29 cm
Preţ: 6 lei

SĂ ÎNVĂŢĂM CULORILE CU MOTĂNEL - Caiet pentru educaţie
plastică, 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
activităților artistico-plastice derulate cu preşcolarii de 4-5 ani, atât în
grădiniţe cât şi acasă.
28 pag. color, format:21x29 cm
Preţ: 6 lei

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

Preţ: 6 lei

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. 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
CONŢINE: MOD DE LUCRU, EXEMPLE DE LUCRĂRI ŞI PAGINI ALBE PENTRU PICTAT
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Cărțile din seria POVEȘTI DESENATE, DE COPII COLORATE conțin ilustrații
atractive, dar și povestea de tip scrisoare atașată fiecărei cărți. Ilustrațiile pot fi colorate, folosind
diferite tehnici de pictură și diferite instrumente de lucru.

Preţ: 8 lei

16 pag. color, hârtie groasă, format A4 + scrisoarea cu povestea

12 pag. color, hârtie groasă, format A4 + scrisoarea cu povestea

Preţ: 8 lei
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 viețuitoare care trăiesc în regiunile polare (ursul
polar, foca cenuşie, morsa, renul, boul moscat, lemingul
mare, balena albastră, orca, pinguinul imperial, albatrosul
şi bufniţa polară). Caietul poate fi folosit atât acasă, cât şi la
grădiniţă sau în cadrul unui proiect cu tema „Animale de
la Poli”. - 24 pag. color, hârtie groasă, format 29x21 cm

Preţ: 6 lei

CULORILE MAGICE ŞI PICTORUL
VRĂJITOR - mapă cu planşe şi fişe Adrian Cerchez, Daniela Dosa
Cu ajutorul planşelor copiii vor denumi culorile şi
nonculorile, vor afla cum sunt ele grupate, ce se obţine atunci
când se amestecă culorile între ele 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. Format 21 x 29 cm, 9 planşe, 9 fişe de lucru,
1 poster 42 x 29 cm

Preţ: 16 lei

Omologat cu nr. 39.451/5/04.01.2018
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SUPORT METODIC PENTRU PLANIFICAREA
CALENDARISTICĂ - Grupa mare, mijlocie şi mică
Gabriela Berbeceanu, Smaranda M. Cioflica, Elena Ilie,
Silvia Borţeanu

Această lucrare oferă cadrelor didactice sugestii cu privire
la modalitatea în care pot să-şi construiască planificarea
calendaristică, precum şi unele informații legate de modul în
care ar trebui să privescă legătura dintre curriculum şi,
respectiv, parcurgerea acestuia cu copiii pe parcursul unui an
şcolar.
Preț: 25 lei
Deoarece 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.
212 pag., format 21x29 cm

CU ACESTE GHIDURI
ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE VOR FI MULT MAI UŞOARE!
ZIUA BUNĂ ÎNCEPE LA „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ”
Momentele întâlnirii de dimineață și sugestii de jocuri
Gabriela Berbeceanu, Smaranda-Maria Cioflica, Elena Ilie, Cornelia Marta

Această ediţie este adăugită şi revizuită. A fost structurată pe teme
săptămânale de studiu, iar în cadrul acestora au fost introduse mai multe
jocuri. Astfel, fiecare cadru didactic îşi poate alege jocurile pe care le
consideră cele mai potrivite pentru grupa cu care lucrează. Este un material
complet, care ajută cadrul didactic în desfășurarea Întâlnirii de dimineață.
Mult succes!
132 pag. text, format 21x29 cm
Preț: 20 lei

Aprobat cu OMEN Nr.3022 din 08.01.2018
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

Preţ: 10 lei

9
CÂNTĂM ŞI NE DISTRĂM - Ghid pentru activităţi opţionale
Adriana Călţun, Liliana Cristea
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.
64 pag., format: 17x24 cm
Preţ: 6 lei

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Preţ: 70 lei

JOCURI MATEMATICE, Smaranda Maria
Cioflica, Daniela Dosa
Această mapă conține o carte cu sugestii de
jocuri exercițiu și didactice organizate pe teme
săptămânale de studiu și jetoane necesare pentru
realizarea lor.
Pe parcursul temelor săptămânale sunt abordate
majoritatea obiectivelor pentru activități
matematice: constituirea de grupe pe baza unor
însușiri comune, efectuarea unor operații cu grupe
de obiecte (comparare, clasificare, ordonare),

aprecierea cantității prin punerea în corespondență, relații spațiale, forme geometrice,
numărarea obiectelor și asocierea cu cifrele corespunzătoare, vecinii, compunerea și
descompunerea unui număr, utilizarea numeralului ordinal, operații de adunare și scădere.
Conține: 90 de planșe color A4 (jetoane) și 3 planșe color A3, carton 250 g/mp; carte 48 pag.

OMOLOGAT cu nr. 36.769/5/26.10.2018, nivel preșcolar

ACEASTĂ MAPĂ VA FI UN PRIETEN DE NĂDEJDE ÎN
CADRUL ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE!
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MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SĂ CUNOAȘTEM MESERIILE - Mapă cu planșe
pentru lectura după imagini, Smaranda Maria
Cioflica, Daniela Dosa
Cu ajutorul acestor planșe copiii vor cunoaște câteva
meserii/profesii, vor afla cum cum pot fi grupate, ce unelte
sunt necesare fiecărui meseriaș/profesionist și vor exersa
cât mai multe verbe, pornind de la uneltele folosite. (Ex.:
Croitorul - măsoară, taie, coase etc.)
Conține: 28 planșe color, format 21x29 cm; un poster,
format 42x29 cm; o carte cu 22 pag. 18x25 cm
Preț: 30 lei

Omologat cu nr. 32.267/3/14.08.2020

DE LA CENTRE DE ACTIVITATE LA EDUCAŢIE DE CALITATE
Viorica Preda, Smaranda Maria Cioflica
Prin felul în care este amenajată sala de grupă, ea oferă copilului ocazii să se simtă bine în
intimitatea lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare, prin descoperire şi explorare. Pornind
de la aceste premise, autoarele oferă Sugestii de organizare a spaţiului educaţional şi Planşe cu reguli
de comportament pentru afişarea lor la centrele de activitate.
Conţine: 8 planşe color (A4), carte cu 24 pag.(B5)

Omologat cu nr. 39.451/1/04.01.2018

Preţ: 20 lei
CONDICĂ DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN
EDUCAȚIA TIMPURIE - An școlar 2021-2022,
Gabriela Berbeceanu, Smaranda-Maria Cioflica, Elena Ilie
Condica 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.
164 pag., format:21x29 cm

Preţ: 25 lei

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

11

BINE AŢI VENIT LA „ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAŢĂ!” - Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii

Viorica Preda, Smaranda Maria Cioflica
Această mapă educativă a fost creată pentru amenajarea
centrului „Întâlnirea de dimineaţă” şi conţine:
- 2 planşe (cu elementele fixe, care vor fi aşezate în
spatele suportului);
- 2 suporturi de plastic cu buzunăraşe: unul pentru
Salut şi Prezenţă, iar celălalt pentru Calendarul naturii;
- jetoane pentru completarea suporturilor cu
buzunărașe;
- carte cu diferite sugestii de desfășurare ale acestor
momente obligatorii.
Suporturile de plastic cu planşe vor fi aşezate pe un
panou, fie unul lângă altul, fie unul sub altul, într-un loc în
care copiii vor putea aşeza jetoanele în buzunăraşe.
Preţ: 60 lei

2 planşe color (A2), jetoane color din carton de 250 g/mp (10 pag. A3),
2 suporturi de plastic cu buzunăraşe (A2) şi o carte cu 8 pag.

Omologat cu nr. 39.451/2/04.01.2018 - nivel preșcolar
JURNALUL GRUPEI, Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Pentru fiecare lună din anul şcolar există rezervată câte o pagină pentru
următoarele activităţi desfăşurate: Proiecte tematice; Activităţi
extracurriculare; Proiecte educative; Parteneriate cu părinţii, şcoala,
comunitatea locală; Am sărbătorit copiii. Jurnalul 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
Preţ: 6 lei

SCARA NUMERICĂ - cu elemente detaşabile
Setul conţine 110 jetoane cu elemente şi 20 jetoane cu cifre pentru
învăţarea numeraţiei în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 110.
Jetoane format 5x5 cm
Preţ: 12 lei
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LITERELE ALFABETULUI
Acest set conţine 39 de planşe (inclusiv cu grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che,
chi, 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

Omologat cu nr.39.451/10/04.01.2018 nivel preșcolar și primar
CIFRE ŞI NUMERE
Acest set conţine 34 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 două postere (29,7x42 cm): unul
cu cifre de la 1 la 9 şi simboluri matematice, iar altul cu “Scara numerică”. Planşele
sunt realizate în condiţii grafice deosebite, pe un carton de calitate și sunt
recomandate preșcolarilor și școlarilor mici.
Preţ: 35 lei

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

Preţ: 30 lei

Omologat cu nr.39.451/9/04.01.2018 nivel preșcolar și primar

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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FETIŢA ŞI BĂIATUL - 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.
Mapă omologată cu nr. 342.305/10/08.01.2018

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.
Conține: 15 pag. cu jetoane, format 21x29 cm, carton de 250 g/mp +
carte 12 pag, format 18,2x25,7
Preţ: 14 lei

MIJLOACELE DE TRANSPORT, O NECESITATE!
Smaranda M. Cioflica, Daniela Dosa
Mapa educativă „Mijloacele de transport, o necesitate” conţine: harta proiectului-model, jetoane pentru
realizarea hărţii pe planşa-suport; jetoane pentru jocuri educative; cartea care conține: Proiectul tematic, Jocuri
educative (didactice şi exerciţiu). În cadrul jocurilor didactice, pe lângă metodele obişnuite, au fost folosite
metode activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare.
Mapă omologată cu nr. 342.305/8/08.01.2018

Preţ: 45 lei

ACESTE MAPE EDUCATIVE SUNT DEOSEBIT DE UTILE!
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APA, SURSĂ A VIEŢII - Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Apa înseamnă enorm de mult pentru omul de astăzi şi va însemna şi mai mult pentru 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 activparticipative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: Turul galeriei, Ciorchinele, Cercul,
Explozia stelară, Inteligenţe multiple.

Preţ: 40 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/4/08.01.2018

MĂNÂNC SĂNĂTOS, SĂ CRESC MARE ŞI FRUMOS! - S. M. Cioflica, D. Dosa
Ziua 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.
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 activparticipative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: Ciorchinele; Formulaţicomunicaţi-ascultaţi-creaţi; Floarea de lotus.

Preţ: 40 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/5/08.01.2018

MAPELE EDUCATIVE CONŢIN: CARTEA CU UN PROIECT TEMATIC ŞI JOCURI;
HARTA PROIECTULUI, JETOANE, PLANŞE

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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VIEŢUITOARELE APELOR - 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.
Format 29x42 cm, carton 250 g/mp + carte

Preţ: 40 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/7/08.01.2018

FAMILIA, UNIVERSUL COPILĂRIEI - 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.
Format 29x42 cm, carton 250 g/mp + carte

Preţ: 40 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/3/08.01.2018
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PÂINEA, ALIMENT DE BAZĂ - Smaranda Maria Cioflica, Nadina Maria Guga
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 cu câteva idei şi sugestii pentru
derularea acestui proiect tematic.
În cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele tradiţionale, au fost folosite metode activparticipative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: Explozia stelară,
Piramida, Examinarea poveştii, metoda blazonului, Diamantul, Puzzle.
Format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte

Preţ: 40 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/6/08.01.2018
COPILUL ŞI COPILĂRIA - Smaranda Maria Cioflica, Viorica Preda
Autoarele au venit cu câteva idei şi sugestii inedite pentru derularea acestui proiect tematic. În
cadrul jocurilor didactice propuse, pe lângă metodele obişnuite, au fost folosite metode activparticipative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare prin cooperare: Bulă dublă,
Ciorchinele, Ghicitorile, Cubul, Floarea de lotus, Puzzle, Analizarea şi interpretarea imaginilor.
Format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte

+

Preţ: 45 lei

- 25% setul

Mapă omologată cu nr. 342.305/1/08.01.2018

Atenţie! Se recomandă achiziţionarea acestei mape împreună cu „Fetiţa şi băiatul”, acordându-se un discount de 25%
pentru achiziţionarea lor împreună = 51,75 lei/set.
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DREPTURILE COPIILOR, PE ÎNŢELESUL LOR - 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 planşasuport; 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. - Format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte

Mapă omologată cu nr. 342.305/2/08.01.2018

Preţ: 40 lei

UNIVERSUL, O LUME NEMĂRGINITĂ - Smaranda M. Cioflica, Daniela Dosa
Materialul de faţă este inedit, ca mod de prezentare şi este o invitaţie la explorare, prin joc, a Universului
nemărginit, o invitaţie la reflecţie şi activism civic alături de copii, cu privire la locul şi rolul nostru în
Univers. Sugestiile de activităţi, textele recomandate şi puse la dispoziţie, ideile din materialele suport
(jetoane, planşe etc.), toate armonizate cu vârsta şi preocupările copilului preşcolar, sunt doar câteva dintre
aspectele ce fac din această mapă un instrument util, indiferent de locul sau contextul ales (acasă, la
grădiniţă, în timpul anului şcolar, în vacanţă etc.).
Mapa educativă conţine: harta proiectului-model, jetoane pentru realizarea hărţii pe planşasuport;jetoane pentru jocuri educative; cartea cu: Proiectul tematic, Jocuri educative (didactice şi
exerciţiu) şi Informaţii utile. În cadrul jocurilor didactice, pe lângă metodele clasice, au fost folosite metode
activ-participative pentru dezvoltarea gândirii critice şi de învăţare. -

Format 29 x 42 cm, carton 250 g/mp + carte

Preţ: 45 lei

Mapă omologată cu nr. 342.305/9/08.01.2018
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DINOZAURII, O LUME DISPĂRUTĂ! - Smaranda Maria Cioflica, Daniela Dosa
Această lucrare prezintă o sugestie de proiect tematic, cu exemple de activități care pot fi derulate în
intervalul de timp alocat acestuia, cu un set de jocuri interesante și adaptate nu numai temei, ci și nivelului de
vârstă și nevoilor copiilor preșcolari mari. Mai conține o serie de informații utile pentru educatoare, care pot
fi prezentate și adaptate, în contextele potrivite, copiilor în funcție de interesul manifestat de aceștia,
individual sau în grup. - 50 planșe A4, 1 planșă A2 îndoită în două și o planșă A3, format mapă 29 x
42 cm, carton 250 g/mp + carte

Preţ: 58 lei
Mapa TOAMNA ȘI BOGĂȚIILE EI conţine
planşele: Ploaia de toamnă, Bruma, În livadă, În vie, În
grădina de legume, În grădina cu flori, Pe ogoare,
Fructe de pădure, În pădure
9 planşe, text, format 29x42 cm, carton 250 g/mp

Mapa BUCURIILE IERNII conţine planşele:
Ninsoare, Chiciură, Iarna, Moş Crăciun, Cu steaua,
Cu sorcova, Jocuri şi sporturi de iarnă, Animalele
pădurii.
8 planşe, text, format 29x42 cm, carton 250 g/mp

OMOLOGAT cu nr. 36.769/3/26.10.2018

OMOLOGAT cu nr. 36.769/2/26.10.2018

PLANȘE
PENTRU
LECTURA
DUPĂ
IMAGINI
Preţ: 20 lei

Preţ: 20 lei

Mapa MIRESMELE PRIMĂVERII
conţine planşele: Ploaia de primăvară, Ceața, Primele
flori de primăvară, Grădina cu pomi înfloriţi, Legume
timpurii, În livadă, Păsări călătoare, Păsări din
ogradă, Mamifere din ogradă, Insecte și flori.
10 planşe, text, format 29x42 cm, carton 250 g/mp
OMOLOGAT cu nr. 36.769/4/26.10.2018

Mapa VARA ŞI FRUMUSEŢILE EI conţine
planşele: Ploaie de vară, Trandafiri cu rouă, Vara în
livadă, Vara pe ogoare, În parc vara, La munte, La
mare, În Deltă.
8 planşe, text, format 29x42 cm, carton 250 g/mp
OMOLOGAT cu nr. 36.769/8/26.10.2018

PLANȘE
PENTRU
LECTURA
DUPĂ
IMAGINI
Preţ: 25 lei

Preţ: 20 lei
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FAMILIILE DIN OGRADĂ - Planșe pentru lectura
după imagini
Setul conţine imagini perechi de mamifere şi păsări
domestice: mascul şi femelă cu pui (ex. vacă şi viţel taur, bivoliţă şi viţel - bivol, scroafă şi purcei-vier, oaie şi
miel - berbec, capră şi ied - ţap, iapă şi mânz - cal, măgăriţă
şi mânz - măgar etc.). S-a acordat o deosebită atenţie
prezentării obiceiurilor acestor animale care cresc pe lângă
casa omului. - 13 planşe, text pe verso, format 29x42 cm,
carton 250 g/mp

Omologat cu nr. 27.107/8/27.03.2018

Preţ: 16 lei
PĂSĂRI CĂLĂTOARE - Planșe pentru lectura după imagini
Setul conţine următoarele planşe: Barza albă - 2 planşe, Cocorul mare - 2 planşe,
Cucul cenuşiu - 1 planşă, Lebăda cucuiată - 2 planşe, Pelicanul comun - 2 planşe,
Privighetoarea de zăvoi - 1 planşă, Pupăza - 1 planşă, Rândunica - 2 planşe.
Imaginile au fost astfel alese încât să surprindă cât mai multe aspecte din diferite
etape ale vieţii păsărilor (păsări-pereche, înmulţirea, hrana, mediul de viaţă etc.).
13 planşe, text pe verso, format 29x42 cm, carton 250 g/mp, legate cu banderolă

Preţ: 16 lei

PĂSĂRI SEDENTARE - Planșe pentru lectura
după imagini
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 pe verso, format
29 x 42 cm, carton 250 mp, copertă tip mapă

OMOLOGAT CU NR. 27.107/7/27.03.2018

Preţ: 25 lei

Preţ: 10 lei

Preţ: 15 lei

SĂ OBSERVĂM MAMIFERELE SĂLBATICEPlanșe pentru lectura după imagini
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 pe verso, format 29x42 cm, carton, 300g/mp,
copertă tip mapă OMOLOGAT CU NR. 27.107/6/27.03.2018
PACHET (PLANȘE + CARTE)

-25% SETUL (26,25 lei)
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SĂ OBSERVĂM LEGUMELE - Planșe pentru lectura după imagini
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 şi găseşti anumite
legume printre atâtea altele, 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 pe verso, format 29x42 cm, carton, 300 g/mp
OMOLOGAT CU NR. 27.107/5/27.03.2018
Preţ: 25 lei

SĂ OBSERVĂM FRUCTELE DE GRĂDINĂ ŞI PĂDURE Planșe pentru lectura după imagini
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 pe verso, format 29x42 cm, carton, 300g/mp
OMOLOGATĂ CU NR.27.107/4/27.03.2018
Preţ: 25 lei
VIEŢUITOARE ŞI MEDIUL LOR DE VIAŢĂPlanșe pentru lectura după imagini
Setul conţine următoarele planşe: Savana africană 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.
8 planşe, text verso, format 29x42 cm, carton 250
g/mp
Preţ: 16 lei
CREAREA ŞI MÂNTUIREA LUMII - Planșe pentru
lectura după imagini
Setul conţine următoarele planşe: Dumnezeu a creat
lumea; O 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 300 g/mp

Preţ: 10 lei
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Preţ
20 lei

Omologat cu nr.
36.769/12/26.10.2018

Omologat cu nr.
27.107/2/27.03.2018

Omologat cu nr.
27.107/9/27.03.2018

56 jetoane

28 jetoane

24 jetoane

Omologat cu nr.
27.107/1/27.03.2018

Preţ
20 lei

60 jetoane

Preţ
20 lei

56 jetoane

52
44 jetoane
imagini

Preţ
16 lei

56 jetoane

38
44jetoane
imagini

Aceste mape cu jetoane pot fi utilizate pentru organizarea unor jocuri educative, dar şi
pentru verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre flori (tipuri de flori), legume
(tipuri de legume, loc de creștere, utilizare), fructe (tipuri de fructe, loc de creștere, utilizare) ,
animale domestice (mamifere şi păsări: hrană, adăpost), animale sălbatice (tipuri de
mamifere), animale de la poli (tipuri de mamifere şi de păsări), păsări sălbatice (tipuri de
păsări și cuiburi), insecte şi instrumente muzicale. Jetoanele conţin pe verso informaţii utile.

Preţ
15 lei

Preţ
15 lei
Omologat cu nr.
27.107/10/27.03.2018

Omologat cu nr.
36.769/11/26.10.2018

Preţ
16 lei

Preţ
20 lei
Omologat cu nr.
36.769/7/26.10.2018

Preţ
18 lei

Preţ
20 lei
Omologat cu nr.
36.769/9/26.10.2018

Preţ
18 lei

Preţ
18 lei

36 de jetoane

48 de jetoane

48 de jetoane

52 de jetoane

Omologat cu nr.
25.675/II/2/19.03.2018
(nivel preșcolar și primar)

Omologat cu nr.
36.769/10/26.10.2018
(nivel preșcolar)

Omologat cu nr.
25.675/I/1/19.03.2018
(nivel preșcolar)

Omologat cu nr.
25.675/I/6/19.03.2018
(nivel preșcolar)
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EXPLORĂM CORPUL UMAN Mapa conține jetoane care se utilizează
pentru organizarea unor jocuri de identificare (părțile corpului, emoții,
organe de simț, organe interne) și asociere (organ de simț - simț - obiecte
reprezentative simțurilor; emoție - atitudinea care exprimă emoția
respectivă). Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 60 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 35379/1/04.10.2019

Preţ: 20 lei

INTUIEȘTE ȘI SPUNE CUM ESTE! Mapa conţine jetoane
pentru intuirea și denumirea unor însușiri ale unor
ființe/obiecte cu caracter opus (adjective), dar și pentru
formularea unor propoziții, respectând ordinea corectă a
părților de vorbire.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 64 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 35379/2/04.10.2019
Preţ: 20 lei
JOCUL SUNETELOR Mapa 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 va 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), că litera este semnul grafic folosit pentru
notarea unui sunet, iar cuvintele sunt formate din mai multe litere.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 60 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/I/3/19.03.2018

Preţ: 20 lei
CUVINTE ŞI SI-LA-BE Mapa 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 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/6/19.03.2018
Preţ: 18 lei

Preţ: 20 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 că propoziţiile sunt formate din cuvinte,
iar acestea sunt aşezate într-o anumită ordine, respectând reguli, pe care le învaţă
pe căi intuitive, cu ajutorul exemplelor.
Omologat cu nr. 25.675/II/7/19.03.2018
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 60 de jetoane

CU ACESTE JETOANE SE POT ORGANIZA JOCURI DE GRUPARE/DE ASOCIERE
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HAI SĂ ASOCIEM ŞI CUVINTE SĂ-NVĂŢĂM! conţine jetoane cu
ajutorul cărora se pot 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 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/11/19.03.2018

Preț: 20 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, copiii
vor învăţa cuvinte noi, pe care le vor utiliza corect în diferite contexte.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 44 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/8/19.03.2018

Preț: 18 lei

EU ÎNTREB, TU RĂSPUNZI! 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 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/12/19.03.2018

Preț: 20 lei
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 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/I/4/19.03.2018

Preț: 18 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 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/I/2/19.03.2018
Preț: 18 lei
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CE FACE COPILUL! 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.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/14/19.03.2018, nivel preșcolar și primar

Preţ: 18 lei
CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS! 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.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 24 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/4/19.03.2018 (nivel preșcolar și primar)

Preţ: 15 lei
BRUM-BRUM, SĂ PORNIM LA DRUM! 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, căpitan de navă); “La cine
apelăm în situaţii de urgenţă?” - salvare, pompieri, poliţie.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 48 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/5/19.03.2018, nivel preșcolar și primar

Preţ: 16 lei
Preţ: 18 lei

64 de jetoane

DINOZAURII, ANIMALE PREISTORICE conţine jetoane cu cei mai cunoscuţi
dinozauri, jetoane cu hrană pentru dinozaurii erbivori şi carnivori, jetoane pentru modul
lor de viaţă: dinozauri tereştri, zburători şi acvatici, un jeton cu perioadele în care au
trăit, jetoane cu fosile/schelete pentru asocierea lor cu dinozaurii corespunzători. Acest
set de jetoane poate fi utilizat pentru organizarea diferitelor jocuri de grupare sau de
asociere.
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 36 de jetoane
Omologat cu nr. 25.675/II/1/19.03.2018, nivel preșcolar și primar

66 de jetoane

Personaje din povești:
Albă ca Zăpada
Scufiţa Roşie
Motanul Încălţat
Cei trei purceluşi
Capra cu șapte iezi

GHICI, DIN CE POVESTE ESTE?

Imagini din povești:
Albă ca zăpada
Fetița cu chibrituri
Furnica și porumbița
Greierele și furnica
Hänsel și Gretel
Jack și vrejul de fasole
Motanul încălțat
Muzicanții din Bremen
Rățușca cea urâtă

RECUNOAȘTE POVESTEA!

Preţ: 20 lei

Preţ: 20 lei

Omologat cu nr. 25.675/I/5/19.03.2018

Omologat cu nr. 32.841/18.08.2021
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IDENTIFICĂ ARBORII PĂDURII! conține 64 de jetoane: 12 jetoane
cu arbori, 48 jetoane cu părți componente ale arborilor (frunză, floare,
fruct, scoarță), 3 jetoane cu tipurile de pădure (de foioase, de conifere,
mixtă) și un jeton cu ciclul vieții al unui arbore. Cu aceste jetoane se pot
organiza diferite jocuri: de grupare a arborilor după tipul pădurii din care
fac parte și de asociere (la alegere) a unor arbori cu părțile lor componente
(frunză, floare, fruct și scoarța de pe trunchi).
Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 53 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 28.161/13.05.2021, nivel preșcolar

Preț: 20 lei
JOCUL MESERIILOR conţine jetoane cu imagini, cu ajutorul cărora
copiii realizează jocuri de asociere (meserie/propfesie cu uneltele
corespunzătoare sau cu produsele obținute), de grupare a meseriilor/profesiilor în
producători sau în prestatori de servicii în folosul oamenilor. Totodată, se pot
realiza jocuri de recunoaște a literei inițiale a unui cuvânt, despărțiri în silabe a
cuvintelor, formulări de propoziții după imagini și folosirea unor verbe specifice
acțiunilor meseriașilor/profesioniștilor din imagini (coase, consultă, modelează,
dirijează etc.) - Format: 10x15 cm, carton 250 g/mp, 53 de jetoane

OMOLOGAT cu nr. 32.267/2/14.08.2020
Preț: 20 lei
CUM MAI PUTEM SPUNE? 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 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 25.675/II/13/19.03.2018, nivel preșcolar și primar
JETOANELE POT FI UTILIZATE ȘI PENTRU
JOCURILE DE LA „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ”

Preț: 18 lei

Preț: 18 lei

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 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 25.675/II/9/19.03.2018, nivel preșcolar și primar

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 de jetoane
OMOLOGAT cu nr. 25.675/II/3/19.03.2018, nivel preșcolar și primar

Preț: 16 lei
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POVEŞTI CU ÎNVĂŢĂMINTE - Scufiţa Roşie, Prinţul
Broscoi, Zânele, Traducerea şi adaptarea E. Contoman
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. 16 pag., format 17x21 cm
În setul de planşe POVEŞTI ILUSTRATE - Scufiţa Roşie,
Prinţul Broscoi, Zânele sunt cuprinse ilustraţiile acestor
poveşti. 25 planşe color, format 21x29 cm carton 300 g/mp
Preţ: 4 lei

Preţ: 6,50 lei

LECTURI EDUCATIVE PENTRU PREŞCOLARI
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. 48 pag., format 17x21 cm
Aceste texte literare sunt ilustrate în setul de planşe:
ÎNVĂŢ SĂ FIU CUMINTE

Preţ: 28 lei

55 planşe color, carton 300 g/mp, format 21x29 cm

Omologat cu nr. 39.451/6/04.01.2018 (nivel preșcolar)

Preţ: 5,50 lei

DESPRE PĂSĂRILE SĂLBATICE - Culegere
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.
48 pag., format17x21 cm
Aceste texte literare sunt ilustrate în setul de planşe DIN
LUMEA PĂSĂRILOR SĂLBATICE

Preţ: 38 lei

Din lumea
păsărilor
sălbatice

52 planşe color, format 21x29 cm, carton 250 g/mp
Preţ: 30 lei

Mapa CUM NE COMPORTĂM conţine planşe care
ilustrează 23 de poezii referitoare la: reguli de comportare
în familie, în grup; reguli referitoare la circulația rutieră;
reguli de igienă personală; anotimpuri, fenomene ale
naturii și reguli de protecția mediului înconjurător.
Planșele pot facilita, atât învățarea versurilor, cât și
exersarea limbajului, prin „citirea” imaginilor sau crearea
unor noi contexte lingvistice.
44 de planşe color, format: 21x29,7 cm carton 250 g/mp

Preţ: 40 lei
OMOLOGAT cu 32.267/1/14.08.2020

PLANŞELE AU ILUSTRAŢII DEOSEBITE ŞI
TEXTELE SUNT ADECVATE NIVELELOR DE VÂRSTĂ
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POVEŞTI CU CARE VEI CREŞTE MARE! conţine
planşe care ilustrează 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.
Mapă: 52 planşe color, format: 21x29,7 cm carton 300 g/mp

Omologat cu nr. 39.451/8/04.01.2018 (nivel preșcolar)
Preţ
45 lei

POVEŞTILE NE ÎNVAŢĂ LUCRURI BUNE DESPRE
VIAŢĂ! 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, Ştafeta unei
meserii și sugestii de jocuri în care sunt folosite metode
interactive de grup, pentru învăţarea şi fixarea conţinutului
poveştilor. Mapa mai conţine jetoane pentru realizarea jocurilor.
Preţ
30 lei

Mapă: 36 pagini cu jetoane color, carton 300 g/mp, format: 21x29,7
cm; Carte: 56 pag. poveşti şi jocuri, format 17x21 cm

Omologat cu nr. 39.451/3/04.01.2018 (nivel preșcolar)

POVEȘTI - MAPE CU PLANȘE; MAPE CU JOCURI
POVEŞTI POPULARE ILUSTRATE conţine planşe care
ilustrează zece povești populare menţionate mai jos. Planşele pot
fi utilizate pentru înţelegerea poveştilor citite sau spuse,
repovestirea lor, ordonarea imaginilor în funcţie de firul epic.
Mapă: 64 planşe color, format: 21x29,7 cm carton 300 g/mp

Omologat cu nr. 39.451/7/04.01.2018 (nivel preșcolar)
Preţ
45 lei

ZECE POVEȘTI MINUNATE, DE PRIN LUME
ADUNATE! este o mapă care conţine o carte cu zece poveşti:
Ridichea uriașă, Turtița, Căsuța din oală, Coliba iepurașului, De
ce l-a îndrăgit câinele pe om, Cei doi iepurași: Puf-alb și Puf gri,
Puișorul îngâmfat, Papucii gâscanului, Găinușa roșie, Cei trei
purceluși. 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
jetoane pentru realizarea jocurilor.
Mapă: 54 pagini cu jetoane color, carton 300 g/mp, format:
21x29,7 cm; Carte: 52 pag. poveşti şi jocuri, format 17x21 cm

Preţ
30 lei

Omologat cu nr. 39.451/4/04.01.2018 (nivel preșcolar)

PENTRU ÎNVĂŢAREA ŞI FIXAREA CONŢINUTULUI POVEŞTILOR
SUNT FOLOSITE METODE INTERACTIVE DE GRUP
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Mapa POVEȘTILE COPILĂRIEI conţine planşe care
ilustrează textele 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.
Mapă: 49 de planşe, format: 21x29,7 cm carton 250 g/mp
OMOLOGAT cu nr. 36.769/1/26.10.2018, nivel preșcolar

Planșe ilustrate

Preţ
45 lei

POVEȘTI - MAPĂ CU PLANȘE; MAPĂ CU JOCURI

Preţ
40 lei

Mapa POVEȘTILE, BUCURIA COPILĂRIEI conţine: o
carte cu zece poveşti și sugestii de jocuri în care sunt folosite metode
interactive de grup, pentru învăţarea şi fixarea conţinutului
poveştilor; Poveștile sunt: Pupăza din tei; La cireșe; La scăldat;
Cinci pâini, de Ion Creangă; Prâslea cel voinic; Țapul și șarpele, de
Petre Ispirescu; Unde a zburat rândunica?, după Titel
Constantinescu; Găinușa cea moțată; Ciuboțelele ogarului, după
Călin Gruia; Mapa conține jetoane pentru realizarea jocurilor.
Mapă: 37 de pagini cu jetoane color, carton 250 g/mp,
format: 21x29,7 cm; Carte: 56 pag. poveşti şi jocuri, format
17x21 cm
OMOLOGAT cu nr. 36.769/6/26.10.2018, nivel preșcolar

PENTRU ÎNVĂŢAREA ŞI FIXAREA CONŢINUTULUI POVEŞTILOR
SUNT FOLOSITE METODE INTERACTIVE DE GRUP
ÎNVĂŢĂM SĂ CÂNTĂM - Cântece ilustrate
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. - 47 de planşe color, carton 300 g/mp, format: 21x29,7 cm
Preţ: 30 lei
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MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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 plantele din mediul apropiat copiilor preşcolari şi şcolari. Florile surprinse sunt:
flori de grădină - lăcrămioară, crin, busuioc, bujor, garoafă, trandafir, floareasoarelui, 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, măceş,
brad, molid etc. - 64 pag., format 17x21 cm

Preț: 8 lei
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
cuprinse 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

Preț: 8 lei
DESPRE MAMIFERE ŞI PĂSĂRI DOMESTICE
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

Preț: 8 lei
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, floareasoarelui, 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

Preț: 8 lei
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

Preț: 12 lei
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CĂRȚI CU POSTER SAU PUZZLE
Ion Creangă

Emil Gârleanu

8 pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 5 lei

4 pag. color,
format 21x29 cm,
poster - Preţ: 5 lei

8pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 5 lei

8 pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preț: 5 lei

Fraţii Grimm

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

8 pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 5 lei

12 pag. color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 7 lei

4 pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 5 lei

12 pag. color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 7 lei

Hans Christian Andersen

16 pag.color,
format 21x29cm,
puzzle- Preţ: 8 lei

16 pag.color,
format 21x29cm,
puzzle - Preţ: 8 lei
12 pag.color,
format 21x29 cm,
puzzle - Preţ: 7 lei

CĂRȚI ILUSTRATE CU POVEȘTI SAU POEZII!
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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
Preţ: 8 lei
POVESTEA ANULUI, Passionaria Stoicescu
Cartea conţine scurte poveşti structurate pe două capitole mari: „Povestea anului” şi „Povestea
lunilor”. În aceste capitole sunt descrise cele 4 anotimpuri şi cele 12 luni 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
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Preţ: 10 lei
ROGVAIVi, CURCUBEUL VOPSICILOR, 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 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
Preţ: 5 lei

ILUSTRAȚIILE DIN ACESTE CĂRȚI SUNT DEOSEBITE!

32

CĂRȚI ILUSTRATE CU POVEȘTI

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

ACESTE CĂRȚI SUNT SCRISE ÎNTR-O MANIERĂ VESELĂ, IAR
ILUSTRAȚIILE COMPLETEAZĂ FARMECUL TEXTELOR!

CĂRȚI ILUSTRATE: CU PLANTE, ANIMALE, ALIMENTE
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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

Preţ: 6 lei
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

Preţ: 8 lei
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:6 lei

MAMIFERE DIN OGRADĂ, Ştefania Udrea, Daniela Dosa
Această carte vine în sprijinul copiilor, dar şi al cadrelor didactice începând de la
învăţământul preşcolar 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

Preţ: 8 lei

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
Preţ: 10 lei
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CĂRȚI ILUSTRATE: CU PLANTE, ANIMALE, ALIMENTE
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. De asemenea, se poate utiliza cu
succes în conceperea unor portofolii, proiecte sau hărţi. 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.
44 pag. color, format 21x29 cm
Preț: 8 lei

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
Preț: 8 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
Preț: 6 lei
CE ŞTII DESPRE GRÂU ŞI PORUMB?
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. Cu ajutorul acestei cărţi, se poate urmări
drumul pe care-l parcurg cele mai importante alimente de pe câmp pe masa
noastră. Până ajung la noi, alimentele trec prin nenumărate mâini şi locuri,
chiar şi alimentele din grădina familiei parcurg un drum până ajung pe masa
noastră.
24 pag. color, hârtie cretată, format 21x29 cm
ACESTE CĂRȚI POT FI FOLOSITE ȘI PENTRU CONCEPEREA
UNOR PORTOFOLII, HĂRȚI TEMATICE SAU LAPBOOK-URI

Preț: 6 lei
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