Dlaczego PEWNY START?
P
 EWNY START Wydawnictwa Szkolnego PWN to kompleksowy, specjalistyczny zestaw
ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W opracowaniu uwzględniono
wszystkie zasady nauczania niepełnosprawnych.
K
 omplet obejmuje ponad 300 kart pracy (część do wielokrotnego użytku), co zapewnia
materiały do pracy na cały rok. Ćwiczenia dobrano w taki sposób, aby wszechstronnie
stymulowały rozwój dziecka, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze.
Poza ćwiczeniami ogólnorozwojowymi w zestawie umieszczono także zadania
przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.
Z
 aproponowane treści nawiązują do pór roku, zmian zachodzących w przyrodzie
i otaczającym świecie, dzięki temu dziecku łatwiej je zrozumieć i zapamiętać.
Z
 estaw ćwiczeń PEWNY START został pozytywnie oceniony podczas konsultacji
merytorycznych prowadzonych w gronie doświadczonych specjalistów praktyków:
pedagogów specjalnych i terapeutów, na co dzień pracujących z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie. PEWNY START zgodny jest z podstawą
programową MEN.

Wyjątkowa
publikacja
na rynku!
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Korzyści i zalety
PEWNY START jest pomocą elastyczną.
Podczas pracy można korzystać z zaproponowanych
w ćwiczeniach poleceń oraz zadań o wyższym
stopniu trudności lub indywidualnie modyfikować ich treść,
dostosowując ją do możliwości uczniów. Karty mogą być
inspiracją do samodzielnego tworzenia kolejnych kart,
rozszerzających i uzupełniających zaproponowane ćwiczenia.

multibook oraz realistyczna
i przejrzysta grafika na najwyższym
poziomie

stopniowanie trudności poleceń
atrakcyjne zajęcia
dla każdego z uczniów
dostosowanie do indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów
propozycje form pracy z zestawem
dla uczniów z MPDz (mózgowym
porażeniem dziecięcym)
różnorodność ćwiczeń
(oznaczono procesy poznawcze
i umiejętności usprawniane przez
poszczególne karty)

efektywna praca z uczniami
z niepełnosprawnością ruchową
i/lub niemówiacymi

gwarancja wszechstronnej
stymulacji i rozwoju
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Więcej o pakiecie PEWNY START
Materiały ćwiczeniowe.
PEWNY START. Jesień.
41 kolorowych kart ćwiczeń
wszechstronnie stymulujących rozwój,
usprawniających wszystkie niezbędne
funkcje poznawcze.

Materiały ćwiczeniowe.
PEWNY START. Zima.
52 kolorowe karty ćwiczeń

wszechstronnie stymulujące rozwój,
usprawniające wszystkie niezbędne
funkcje poznawcze.

Materiały ćwiczeniowe.
PEWNY START. Wiosna – Lato.
69 kolorowych kart ćwiczeń

wszechstronnie stymulujących rozwój,
usprawniających wszystkie niezbędne
funkcje poznawcze.

Karty do nauki czytania.
81 kart wielokrotnego użytku:

k arty z wyrazem do czytania globalnego
i ilustrującym go przedmiotem,
karty z literą i ilustrującym ją
przedmiotem,
karty z etykietami do czytania
globalnego (do wypchnięcia).
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PEWNY

START
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Multibook.
Multimedialny podręcznik zawiera elektroniczną
wersję wybranych kart pracy oraz materiały
multimedialne umożliwiające oddziaływanie
wielozmysłowe.Multibook dostępny będzie
do pobrania on-line od września 2014 r.
na stronie: www.akademiapwn.pl

Opracowanie:
Wskazówki do pracy z Materiałami
ćwiczeniowymi dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną PEWNY START.

Umiem to zrobić.
Karty z ćwiczeniami manualnymi.
Zestaw 24 kart z dużymi konturowymi
rysunkami do prac plastycznych. Inspirują
one do zastosowania różnorodnych
technik: rysowania, malowania, wyklejania
i wydzierania. Rozwijają umiejętności
manualne i wyobraźnię ucznia.

Karty matematyczne.
31 kart wielokrotnego użytku:

k arty prezentacyjne z cyfrą i zdjęciem
odpowiedniej liczby elementów
(od 1 do 10),
karty prezentacyjne z cyfrą
i odpowiadającą im liczbą czerwonych
kropek (od 1 do 10),
karty ćwiczeniowe z cyfrą
i odpowiadającą im liczbą szarych
kropek (od 1 do 10) – wraz z zestawem
czerwonych kropek.
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Usprawniane funkcje poznawcze
PEWNY START to bogaty zestaw różnorodnych ćwiczeń, które wszechstronnie stymulują
rozwój, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze. Przede wszystkim:
percepcję wzrokową,

budowanie szeregów i sekwencji,

koordynację wzrokowo-ruchową,

pamięć,

sprawność grafomotoryczną,

orientację w schemacie ciała,

rozumienie mowy,

orientację przestrzenną,

myślenie przyczynowo-skutkowe,

orientację na płaszczyźnie.

Dodatkowo:
przygotowują do nauki czytania i liczenia.

Specjalnie dobrano treści tak, aby były konkretne, przystępne,
związane z życiem codziennym, doświadczeniami niepełnosprawnych
uczniów, z uwzględnieniem ich poziomu rozwoju.
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Wykorzystanie zestawu
Z powodzeniem nadaje się do wykorzystania w pracy z uczniami z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:
w szkołach specjalnych,
na zajęciach rewalidacyjnych,
w klasach integracyjnych.

Może być wykorzystywany jako dodatkowa pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, parcjalnymi deficytami rozwoju, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, a więc także w pracy z dziećmi w normie intelektualnej, np.:
w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach masowych,
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

To ciekawa propozycja dla rodziców dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej
do nauki w domu.

Więcej informacji na temat zestawu ćwiczeń PEWNY START
na stronie internetowej:

www.wszpwn.pl

Serdecznie dziękujemy placówkom, instytucjom i organizacjom, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, a które pomogły
w konsultacjach merytorycznych zestawu ćwiczeń PEWNY START. W szczególności dziękujemy: Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 z Gdyni, Przedszkolu nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Pod sosnami” z Gdańska,
Gabinetowi Wspierania Rozwoju „Plusik-Minusik”, Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu z Gdańska,
Niepublicznej Poradni Wspierania Rozwoju „Po drodze”, Fundacji Wspierania Rozwoju „JA TEŻ”.
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Przykładowe karty ćwiczeń z zestawu

PEWNY START – JESIEŃ

PEWNY START – ZIMA

PEWNY START – WIOSNA–LATO
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KARTY DO NAUKI CZYTANIA

KARTY MATEMATYCZNE

UMIEM TO ZROBIĆ

Karta 3
Wylep dziób i skrzydło kaczki kulkami z krepiny.

Karta 8
Wylep plasteliną te elementy rysunku, które są niepokolorowane.

Copyright © Wydawnictwo Szkolne PWN

Copyright © Wydawnictwo Szkolne PWN
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Pakiet PEWNY START:
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Elementy pakietu:
PEWNY START – Jesień
PEWNY START – Zima
PEWNY START – Wiosna–Lato
Karty do nauki czytania
Karty matematyczne
 miem to zrobić – karty
U
z ćwiczeniami manualnymi
Multibook
 pracowanie
O
PEWNY START. Wskazówki
do pracy z Materiałami
ćwiczeniowymi dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną.
Cena:

129 zł

Kupuj online
www.ksiegarniaszkolnaPWN.pl
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Wiesz więcej
1

Skontaktuj się z nami!
W celu uzyskania bliższych informacji oraz w celu zamówienia
materiałów ćwiczeniowych PEWNY START:
Zadzwoń 801 30 40 50
Napisz do nas – formularz kontaktowy na:
www.wszpwn.com.pl/pl/kontakt/
Zapytaj konsultanta online – napisz na Livechat:
www.wszpwn.pl
Wyszukaj Reprezentanta na:
www.wszpwn.com.pl/pl/reprezentanci

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

www.wszpwn.pl

www.pwn.pl

