
OFERTA
0 zł - 100 zł  

Zapraszamy serdecznie na szkolenia związane z metodą sylabową:
"Jak pracować z Elementarzem?", "Wczesna nauka czytania
metodą sylabową", "Ćwiczenia i zabawy przygotowujące 
do czynności złożonych", "Ćwiczenia i zabawy z sylabami
kontrastowymi", itp.  Zapraszamy na szkolenia bezpłatne i płatne.
Informacje o szkoleniach znajdują się na naszej stronie
internetowej. Organizatorem szkoleń jest Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sosnowcu. 

Najbliższe szkolenie:
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WYDAWNICTWA NEURON

Sylabowe karty pracy PDF

0 zł lub 2 zł

Sylabowe szkolenie

W każdą środę na stronach centrum publikujemy
bezpłatne karty pracy PDF do wczesnej nauki czytania
metodą sylabową. Jeżeli nie uda się Wam ich pobrać 
w ciągu tygodnia, można je zakupić w cenie 2 zł. 



Elementarz to pierwsza w Polsce książka do nauki czytania zawierająca
specjalny program słuchowy wspierający naukę czytania. Elementarz
składa się z 23 lekcji. Każda z nich podzielona jest na dwie części: pierwsza
to specjalnie opracowany trening czytania, natomiast druga to
ogólnorozwojowe zadania związane z treningiem oraz zadania
zintegrowane z edukacją matematyczną, przyrodniczą oraz plastyczną. 

Sylabowe tablice demonstracyjne

Sylaby kontrastowe 

Plakaty są narzędziem, z którego korzystamy podczas każdych zajęć. Mamy
nadzieję, że ułatwią pracę nauczycielom, rodzicom, terapeutom i dzieciom.
Niniejsza publikacja to zestaw czterech plakatów w formacie B2, 
na których przedstawiono sylaby. Kolejność ich wprowadzania jest zgodna 
z rozwojem mowy dziecka, a tak zaplanowana nauka wspiera również
profilaktykę oraz terapię logopedyczną.

„Pi” jak Pipi, „MA” jak mama oraz „BA” jak baba – sylaby dużo łatwiej
zapamiętać prawopółkulowo, gdy widzimy je w połączeniu z obrazem, 
a następnie ćwiczymy lewopółkulowo. Sylabowe tablice demonstracyjne
dobrze sprawdzają się przy wprowadzaniu nowych sylab, rozpoznawaniu 
i utrwalaniu graficznych różnic w ich wyglądzie oraz podczas nauki pisania.

Elementarz. Sylabowy trening czytania

Sylabowe plakaty kontrastowe

39,00 zł

49,00 zł

49,00 zł

Sylaby na dywanie

36,00 zł

99,00 zł Zapraszamy serdecznie do zakupu kompletu Sylab na dywanie – poziom
podstawowy. Cały komplet – 196 sylab. Idealna pomoc dla grupy
przedszkolnej. Do demonstracji sylab, do ćwiczeń i do zabaw. Grubość
sylab: każda etykieta ma grubość 350 g i pokryta jest folią dwustronnie.
Wymiary: każda etykieta ma wymiary 210 x 145 mm

Zapraszamy serdecznie do zakupu kompletu Sylab kontrastowych 
– poziom podstawowy. Cały komplet – 196 sylab. Idealna pomoc do pracy
indywidualnej i grupowej. Grubość sylab: każda etykieta ma grubość 350 g
i pokryta jest folią dwustronnie. Wymiary: każda etykieta ma wymiary 
45 x 55 mm
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Faktury dla placówek oświatowych z odroczonym terminem płatności: poczta@centrumneuron.com


