НОВА ШКОЛА

Господар Јованова 22, Београд
 011 263 1652, 328 4989
www.novaskola.com
kontakt@novaskola.com

НОВА ШКОЛА ВАМ POMA@E ДА
ОПРЕМИТЕ УЧИОНИЦУ ЗА ПРВАКЕ
Поштоване колегинице и колеге,
Позивамо вас да заједно учествујемо у креирању подстицајног окружења,
које ће ђацима првацима омогућити несметано учење и истраживање. У
учионици у којој ће кроз игру стицати нова сазнања и упознавати свет око
себе, ђаци ће од првог дана заволети школу, а учење ће постати радост.
Пружимо им наставна средства која ће распламсати њихову радозналост и
жељу за сазнањем.
НОВА ШКОЛА већ двадесет година истражује начине на које би
задовољењем педагошких, психолошких и методичких принципа изашла у
сусрет ученицима и наставницима, и наставни процес учинила иновативнијим
и занимљивијим. С поносом вам представљамо наша наставна средства за
опремање учионица ђака првака која нудимо по најповољнијим ценама.
Нека учионице ђака првака у новој школској години заблистају
уз наставна средства Издавачке куће НОВА ШКОЛА!

МАГНЕТНЕ СЛОВАРИЦЕ + TАБЛE
Магнетна словарица садржи:
•
•
•
•
•
•
•

магнетну белу таблу
сет великих ћириличних магнетних слова
сет малих ћириличних магнетних слова
знаке интерпункције
цифре и знаке рачунских операција
четири пиши-бриши фломастера
сунђер за брисање

МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА
Димензије: 120x80 cm

Цена: 13 000,00 динара

МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА

МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА СА СТАЛКОМ
Димензије: 120x80 cm

Цена: 18 000,00 динара

МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА

Димензије: 200x100 cm

Димензије: 240x120 cm

Цена: 18 000,00 динара

Цена: 24 000,00 динара

ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ
МАТЕМАТИКА ПЛУС – помоћу овог наставног
средства реализују се наставни садржаји из
математике. Коришћење у настави омогућава
пуну активност ученика: од посматрања, опажања
до развијања логичког, критичког, стваралачког и
апстрактног мишљења.

Цена: 5000,00 динара
ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ – користи се за писане
и говорне вежбе из матерњег језика. Помаже
ученицима да вербалним путем преобликују и
пренесу визуелни садржај, изразе мисли, осећања,
идеје и користе сопствено искуство и знање како би
разумели садржај слика.

Цена: 5000,00 динара
СВЕТ ОКО НАС – служи за реализацију наставних
садржаја из истоименог наставног предмета.
Његово коришћење у настави омогућава
максималну активност ученика.
Цена: 5000,00 динара
МОЈ СВЕТ – Дидактичко средство намењено ученицима млађег узраста.
Кроз различите животне ситуације, сликама причамо причу о вредностима
различитог, толеранцији и разумевању. Тематске приче: Кривица и опроштај,
Деца са хендикепом, Зид предрасуда, Полни стереотипи, Одело не чини
човека... Веома је важно да деца прихвате разлике
које постоје међу њима. МОЈ СВЕТ идеално је
дидактичко средство за ту сврху јер подстиче
ученике на откривање особина по којима су слични
или исти, а по којима се разликују. Преноси им се
став да нас личне особености чине оним што јесмо,
да је „у реду" бити различит и да разлике међу
њима нису препрека, већ могу бити и подстицајне.
Користећи ово дидактичко средство ученици
откривају своје могућности, као и особености места
и особа које их окружују.

Цена: 5000,00 динара

МАГНЕТНИ СЕТ
Магнетни сет је иновативно наставно средство намењено ученицима млађег школског
узраста. Посебно је корисно за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, јер
подстиче на синтезу чулних опажаја и способности – покрета, фине моторике и
вербалног изражавања. Садржи 6 слика са различитим темама и 80 магнетних
предмета. Да би ученик усвојио одређени појам, он треба предмет да опипа, види
и упозна га у свом облику, а то му је омогућено користећи
ово наставно средство. Ученици остварују комуникацију
и уче користећи конкретне предмете и
тако задовољавају најважнији педагошки
принцип – принцип очигледности у настави.

Цена: 5000,00 динара

СЛИКЕ ЗА МОЈУ УЧИОНИЦУ
Комплет од 10 зидних слика је дидактичко средство за
реализацију различитих садржаја у раду са децом.
Примењује се и у васпитно-образовном раду у млађем
школском узрасту као и у оквиру свих узрасних група у
предшколским установама.
Теме: природа – жива и нежива, годишња доба, повртњак
и њива, воћњак и виноград, дивље животиње, саобраћај,
кружење воде у природи, сеоско домаћинство, азбука...
Димензије слика су 96x68 цм. Упаковано у тубу од чврстог
материјала. Лако се преноси и добро се чува.

Цена: 3000,00 динара

ПОПУСТ
30%
ПОПУСТ
50%

Уколико се определите за куповину комплета:
четвороделни сет, магнетни сет, слике за моју учионицу
и табла по избору, остварујете попуст од 30%.
На куповину два или више понуђених комплета,
остварујете попуст од 50%.
Уколико желите да сазнате више о нашим издањима
или да поставите питања, посетите наш сајт!
e-mail: kontakt@novaskola.com

www.novaskola.com

