Při nákupu sešitů můžete využít
následujících výhod:
Razítko

koly
Doprava pro š
ZDARMA
Metodické příručk
y pro učitele
ZDARMA
(v digitální podob
ě ke stažení)

Pro objednání lze využít formuláře,
které jste obdrželi poštou společně
s katalogem nebo jste je dostali od
obchodního zástupce. Níže vidíte jejich
ukázky.

1 sešit ZDARMA
na každých 10 ks

Zvýhodněná
cena u vybran
ých
titulů nad 10 k
s

sešitů

Vážení učitelé,
Formulář
pro objednávku
bezplatných ukázek:
Zašlete nám vyplněný formulář a my Vám
ukázky sešitů zašleme poštou přímo na Vaši
školu. Objednané ukázky pracovních sešitů
poskytujeme školám bezplatně.

E-SHOP

POŠTOU

OSOBNĚ

www.etaktik.cz

Vydavatelství TAKTIK International, s. r. o.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

Obchodní zástupce Vám sešity
odprezentuje a doručí. Pro
sjednání schůzky nás kontaktujte
telefonicky nebo e-mailem.

taktik@etaktik.cz

K ATALO G PRO MATEŘSKÉ ŠKOLK Y

Pro objednání pracovních sešitů stačí jen
vyplnit formulář pro objednávku a zaslat
ji na naši adresu.

Způsoby objednávky:

E-MAIL

Vydavatelství Taktik

Formulář
pro objednávku
pracovních sešitů:

teriály
Digitální ma
ZDARMA

Bezplatné ukázky

www.etaktik.cz

2020/2021

děkujeme za Vaši dosavadní přízeň. Těší nás, že jste si naše pracovní sešity oblíbili,
a věříme, že budete ve spolupráci s námi i nadále pokračovat. Těm z Vás, kteří se s námi
ještě nesetkali, bychom rádi představili bohatou nabídku pracovních sešitů zaměřenou
na předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Při naší činnosti úzce spolupracujeme se zkušenými a renomovanými pedagogy z praxe,
což je zárukou odborné kvality a souladu s obsahovými i výkonovými standardy RVP PV.
Všechny tituly jsou zpracovány inovativním způsobem se zaměřením na efektivní využívání
herních prvků. Sešity se vyznačují tvořivostí, podporují dětskou vnímavost, stimulují
poznávání a rozvíjejí motorické schopnosti dětí ve věku od 4 do 6 let.
Prolistujte si katalog a seznamte se s nabídkou sešitů. Z katalogu si také můžete objednat
bezplatnou ukázku sešitů. Náhledy všech pracovních sešitů a množství dalších informací
o nás najdete na našich stránkách www.etaktik.cz.
Věříme, že Vás naše nabídka pracovních sešitů osloví a svou barevnou, obsahovou
a typologickou pestrostí bude motivovat předškoláky k práci.

HRAVÉ SEŠITY PRO 4-5LETÉ DĚTI
od

36 Kč

V souladu s RVP PV

HRAVÁ MATEMATIKA 1

od

HVĚZDIČKY

36 Kč

V souladu s RVP PV

HRAVÁ PASTELKA 1

Pracovní sešit z matematiky

Pracovní sešit z grafomotoriky

Procvičování:
porovnávání množství a velikosti,
početní a prostorové představivosti,
matematických souvislostí, logického
úsudku, rozlišování základních
geometrických tvarů, rozvoj
pozornosti aj.

Procvičování:
kruhu, plynulé čáry, vodorovné
čáry, šikmé a svislé čáry, křížení
čar, spodního a horního oblouku,
elipsy, spojování bodů aj.

24 stran

od

36 Kč

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1

Pracovní sešit ze všeobecného
rozhledu
Procvičování:
sociálního učení, časové orientace
a posloupnosti, přiřazování,
prostorové představivosti,
zrakového vnímání, rozvoj
pozornosti aj.

24 stran

V souladu s RVP PV

HRAVÁ MATEMATIKA 2

od

36 Kč

V souladu s RVP PV

HRAVÁ PASTELKA 2

Pracovní sešit z matematiky

Pracovní sešit z grafomotoriky

Procvičování:
porovnávání množství a velikosti,
početní a prostorové představivosti,
matematických souvislostí,
logického úsudku, rozlišování
základních geometrických tvarů,
rozvoj pozornosti aj.

Procvičování:
kruhu, plynulé čáry, vodorovné
čáry, šikmé a svislé čáry, křížení čar,
spodního a horního oblouku, elipsy,
spojování bodů aj.

24 stran

24 stran

129 Kč

129 Kč

129 Kč

V souladu s RVP PV

HVĚZDIČKA 1

od

36 Kč

HVĚZDIČKA 2

HVĚZDIČKA 3

Pracovní sešit z grafomotoriky

Pracovní sešit z grafomotoriky

Pracovní sešit z grafomotoriky

Je zaměřen na podporu
samostatného uvažování, rozvoj
myšlení, fantazie, vybudování
představ o rozměrech i tvarech,
obohacení slovní zásoby aj.

Pomocí grafomotorických cvičení
si děti tříbí tvůrčí logické myšlení,
pozorovací schopnosti, přesnost
a pozornost.

Pomáhá u dítěte upevňovat
vizuálně-motorickou koordinaci
pohybu ruky, zápěstí a prstů.

100 stran

24 stran

HRAVÉ SEŠITY PRO 5-6LETÉ DĚTI
od

36 Kč

BELETRIE

100 stran

290 Kč

100 stran

290 Kč

V souladu s RVP PV

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 2

Pracovní sešit ze všeobecného
rozhledu
Procvičování:
sociálního učení, zrakového
rozlišování, časové orientace,
multikulturní výchovy,
environmentální výchovy, zrakové
paměti, prostorové orientace aj.

24 stran

SKŘÍTEK V PYŽAMKU

VÍLA ZE ŠÁTEČKU

Autor: Zuzana Kubašáková

Autor: Zuzana Kubašáková

Kniha pohádek pro malé i velké obsahuje
situační pohádky zaměřené na výchovné
problémy, které důvěrně znají všichni rodiče.
V příbězích se hlavní hrdinové popasují se
zlostí, křikem, vybíravostí, odmítáním zubního
kartáčku a dalšími dětskými trampotami. Je
vhodná pro děti od 3 let.

Druhá knížka pohádek pro malé i velké je volným
pokračováním úspěšné knížky Skřítek v pyžamku. Provede
vás světem každodenních dětských situací v 13 nových
pohádkách. Hlavní hrdinové se vypořádají s trénováním
výslovnosti hlásky R, s okousanými nehtíky, s nechutí dělit
se o houpačku s jinými dětmi, s nočním utíkáním z postýlky
a s dalšími dětskými trampotami.

80 stran

95 stran

