ИЗДАТЕЛСТВО „СЛОВО“ ВИ ПРЕДСТАВЯ
УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА

Включете комплекта
„Астрономия за деца“
в иновативните си програми!

БЪЛГ АРСКИЯ ПАЗАР

КAKВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ?
В КРАСИВАТА ПАПКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

Книга за учителя и родителя
Авторът е Иванка Гецова – дългогодишен учител по
астрономия в Планетариум – Варна, както и в гр. Сливен.
От учебната 2005/2006 до 2009/2010 година преподава ас
трономия на деца от подготвителните групи на детската
градина и на деца от началния курс на обучение. В насто
ящата книга споделя своя опит и труд с надеждата да е в
помощ на учителите и любопитните деца.

Цветни ламинирани табла (размер: 31/47 см)

8

двулицеви табла

1

еднолицево
(с материали за изрязване)

Таблата са съставени под ръководството на авторката
Ив. Гецова, а илюстрациите са на Силвия Калоянова – та
лантливата художничка, която рисува пъстрите книжки от
Дидактична система „Моливко“.

Уникален код за всеки комплект
В книгата за учителя и родителя е
предложена звездна карта като до
пълнителен нагледен материал, който
може да се използва по желание за
някои от занятията.
Звездната карта може да бъде изтег
лена, като се въведе уникалният код
от вътрешната корица на книгата на
адрес: https://goo.gl/bkWqqt
Забележка: Един уникален код
може да бъде използван за неограни
чено теглене на звездната карта, но
само от един компютър.

КАКВО ВКЛЮЧВА КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЯ?

РАЗГЛЕДАЙТЕ СЦЕНАРИЙ

В книжката ще откриете
Сценарии с многобройни опити, стихчета, приказки
и нови знания за вълнуващата наука астрономия. Всяка
тема е поднесена увлекателно и достъпно за децата, така
абстрактната материя се превръща в забавна игра.
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Към всеки сценарий има описание на нужните матери
али (кои табла са подходящи за конкретния урок), както
и предложения за допълнителни ресурси.
В края на урока е включена Допълнителна информация
за учители и родители, откъдето лесно и бързо можете
да опресните и задълбочите знанията си за съответната
тема.
Ще откриете глава Приложения с полезна информация
и оригинални проекти, които да изпълните с децата, а
също и:
Примерно разпределение на темите;
Кратка програма по астрономия;
Сценарии на открито занятие пред родители;
Модел на Слънчевата система в мащаб и
много други.
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ОПИСАНИЕ И ТАБЛА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТАБЛАТА
И КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Таблата предлагат богат илюстративен материал. Те
са специално създадени така, че да могат да се използ
ват за няколко теми. Чудните цветни рисунки ще пленят
въображението и интереса на децата!
За Ваше удобство в края на книгата за учителя (в глава
„Приложения“) са включени описанията на таблата и
списък с подходящите теми, за които са предвидени.
Тук можете да разгледате две от таблата и описанието
към тях.
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ПРОЧЕТЕТЕ ОТЗИВА НА

МНЕНИЯТА НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

ДОЦ. Д-Р ВАЛЕРИ ГОЛЕВ

Мненията на родители и учители на децата, обучавани по
астрономия в детската градина с ръководител Ив. Гецова.
На учители:
Ст. М., начален учител:
„Астрономията е интересна, но и сложна материя. Много
важно е да бъде поднесена по подходящ и разбираем от
децата начин, тъй като това има изключително силно
въздействие върху развитието на детското въображение и
логика, както имах възможност да наблюдавам при мои
ученици, участвали в този проект“.
Ст. Ст., преподавател по „Физика и астрономия“
и „Човекът и природата“:
„Децата, които отрано са въвлечени в подобни занима
ния, поддържат интерес към природните науки, любоз
нателни са и са положително настроени към въпроси от
естеството на природните науки“.
На родители:
„Повече и по-разнообразни занимания още от детската
градина. Според мен децата още от градината трябва да
излизат донякъде подготвени за учебния процес. Не е
необходимо само да играят.“
„Получените от моето дете знания по астрономия
в детската градина послужиха като основа за трайно
усвояване на учебния материал по природни науки до 5.
клас включително.“
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За справки и заявки:
5000 Велико Търново, п.к. 467,
издателство „СЛОВО“.
тел./факс:
062/620-350; 062/600-508;
062/614-185; 062/627-990
e-mail:
slovo_vt@abv.bg; slovo_vt@mail.bg
office@izdatelstvo-slovo.com

www.izdatelstvo-slovo.com

