Bemutatkoznak a

Varázslatos
V
á l t
ggy k lófü
gyakorlófüzet
óf t
sorozat tagjai

1

Bemutatkoznak a Varázslatos kompetenciaalapú gyakorlósoro

KIKNEK AJÁNLJUK A KIADVÁNYAINKAT?
akik játékos feladatokon keresztül szeretnék gyakorolni vagy gyakoroltatni a matematikát, a helyesírást vagy a környezetismeretet
1-6. évfolyamon tanulóknak és tanítóknak
akiknek fontos az anyanyelvi, matematikai, környezeti kompetenciák fejlesztése
akiknek célja, hogy az országos kompetenciamérésre fel tudjanak készülni vagy
készíteni

MIÉRT AJÁNLJUK EZEKET A KÖTETEKET?
kompetenciaalapúak
diﬀerenciáló, játékos feladatokkal dolgozzák fel az adott évfolyam tananyagát
matricás mellékletet tartalmaznak, amely elősegíti a motiváció folyamatos
fenntartását
színes, vidám, életkori sajátosságokat ﬁgyelembe vevő feladatokkal gyakoroltatnak
bármelyik tankönyvcsalád mellett használhatóak
alkalmasak gyakorlásra a tanórán, a napköziben és otthon egyaránt
a sorozat tagjai szerepelnek a tankönyvjegyzéken
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Nézz utána

Miből készül a

Tudod-e?

A süni téli álmot

al

ozat kötetei

a!

a gyertya?

lszik.

A katica pöttyeinek
száma és színe segíti
a diﬀerenciálást.

A/
7

Minden évfolyamon egy érdekes
családi történetet
is megismerhetnek
a diákok.

A Nézz utána! és a Tudod-e?
részek kutatásra ösztönzik
a tanulókat, valamint tantárgyon kívüli újabb információk megszerzését biztosítják, ezzel is elősegítve
a tantárgyi koncentrációt.

Helyes megoldás esetén egy varázslatos matrica a jutalom. Minden
évfolyamon matricákat gyűjthetnek
a gyerekek. Puzzle-t, memóriakártyákat vagy társasjátékot állíthatnak
össze a kötet végén.

A kötetek lehetőséget biztosítanak
páros és csoportmunkára egyaránt.
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Varázslatos szépírás

1.

évfolyam
évfolyam

Varázslatos helyesírásunk

2.

évfolyam
évfolyam

Piktogramok segítik a
megértését 1. évfolya

Minden kötet végén egy-egy
projektfeladatsor található, amely
elősegíti a tantárgyi koncentrációt.

A fejezeteket minden kiadványban egy-egy javításra alkalmas
oldal zárja.

A szépírást és a betűk kapcsolását is gyakorolni kell.

Az előkészítő szakaszban kedves
történetekkel ismerkedhetnek
meg a gyerekek.

4

3.

évfolyam
évfolyam

a feladatok
amon.

Írott szövegben a helyesírás mellett a tagolásra is ügyelni kell.

A helyesírás és a szövegértés
fejlesztését kedves gyerekversek is
segítik.
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Varázslatos helyesírásunk

4.

évfolyam
évfolyam

5.

évfolyam
évfolyam

6.

évfolyam
évfolyam

Kulturális örökségünk ápolása közös
feladatunk. 4. évfolyamos kötetünk
segít megismerni a hungarikumokat.

Mindennapjainkban olyan feladatokkal is találkozhatunk, amelyek
megoldását már kisiskolás korban
érdemes gyakorolni.

5. évfolyamon színházi kulisszatitkokat ismerhetnek meg a tanulók
a gyakorlás közben.
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5. és 6. évfolyamon érdekes történelmi
cikkeket olvashatnak a gyerekek,
miközben a helyesírásukat fejlesztik.

A 6. évfolyamos kiadványban egy
kerékpáros kirándulás megszervezéséhez, lebonyolításához és az
ehhez kapcsolódó érdekességekhez kapcsolódnak a feladatok.

A 4. évfolyamos kötetben a szomszédos országainkról olvashatnak
a tanulók érdekességeket, ezáltal
megjelenik a tantárgyi koncentráció.

Térképhasználat fejlesztésére
nyílik lehetőség már
4. évfolyamon is.
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Varázslatos számoló

1.

évfolyam
évfolyam

2.

évfolyam
évfolyam

Bár a szamárfület kerülni kell a könyvekné
nél, itt kiszámolhatjuk, hogy több szamárn
füle van – így gyakorolhatjuk a szorzást.

1. évfolyamon piktogramok segítik
a feladatmegértést.

Számolás mellett rajzolni és
színezni is lehet, tehát a diákok
játszva tanulhatnak.

Jobb vagy bal? A kis majom segíti
a balról jobbra haladást.

A „b
kai

Nemcsak a számolást, a szépírást
is gyakorolni kell 1. osztályban.
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él, füzeteknak hány

A sok-sok gyakorlás teszi a
mestert.

A 2. ,3. és 4. évfolyamos kötetek
elején lehetőség van ismétlésre.

bűvös feladatok” segítik a logigondolkodás fejlesztését.

A szövegértés fejlesztése matematikaórán is nagyon fontos.
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Varázslatos számoló

3.

évfolyam
évfolyam

4.

évfolyam
évfolyam

Az elemi számolási készség
gyakorlására is van lehetőség.

Magányos számok keresik a számszomszédjaikat. Kik lehetnek azok?

A pénzhasználat fontos részét
képezi a mindennapjainknak.

Bár általában az arab számokat
használjuk, fontos ismerni a római
számokat is.

Életünk minden területét bizonyos
szabályok határozzák meg. Itt
vajon mi lehet a szabály?

10

Szöveges feladatok is
szerepelnek a kötetekben.

Játékos feladatokon keresztül gyakorolhatnak a gyerekek.
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Varázslatos szöveges számoló

2.

évfolyam
évfolyam

Érdekes, állatkertben élő állatokról
tudhatnak meg
többet a gyerekek
a feladatok megoldása a közben.
Páros és csoportmunkára is van
lehetőség a gyakorlás közben.

A család állatkerti kirándulása
kapcsán a matematika gyakorlására is nyílik alkalom.

A feladatok
megoldása
közben rajzolásra, színezésre is van
mód, így a
diákok játszva
tanulhatnak.

12

Varázslatos környezetismeret

1.

évfolyam
évfolyam

2.

évfolyam
évfolyam

Az első évfolyamon piktogramok segítik
az eligazodást a
feladatok között.
Egyszerű kísérletek elvégzésére is van lehetőség.

A gyerekek elmélyíthetik a már
ismert közlekedési szabályokat.

A környezettudatos
magatartás
kialakítása
fontos része
a köteteknek,
hiszen óvni
és védeni kell
a környezetünket.
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KOMPETENCIA ALAPÚ FELADATGYŰJTEMÉNYEK, KÉSZÜLJÜNK A KO
Matematika 5-8. évfolyam, Magyar nyelv és irodalom, szövegérté

A kötetek a szövegértési kompetenciát
fejlesztik.

A kötetek a matematikai kulcskompetenciát fejlesztik és bármely tankönyvcsalád mellett használhatóak.
Minden témakör előtt emlékeztetők
és kidolgozott példák találhatóak.
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A kötetekben k
szövegtípusok
amelyekhez k
feladatsorok ta

A kiadván
fokozato
próbát h
teket tan
felkészül

OMPETENCIAMÉRÉSRE!
és 2-8. évfolyam, Szövegértés és matematika 4. 6. és 8. évfolyam

különbőző
k találhatóak,
ülön-külön
artoznak.

nyok végén három
osan nehezedő tudáshelyeztünk el. A kötenórai, otthoni és önálló
lésre is ajánljuk.

A kiadványokhoz készültek
megoldókulcsok, amelyek honlapunkról (www.olvas.hu) letölthetőek. A köteteket tanórai, otthoni és
önálló felkészülésre is ajánljuk.

A kötetekben a hivatalos kompetenciamérést tükröző feladatsorok találhatóak, amelyekhez megoldókulcsot
mellékeltünk. A köteteket tanórai, otthoni és önálló felkészülésre is ajánljuk.

15

Megrendelőlap
Kedvezményes iskolai ár
Cím

Rendelési
példány

Bolti ár

1 és 9 db közötti
rendelés esetén

10 és 19 db közötti
rendelés esetén

legalább 20 db
rendelése esetén

Varázslatos szépírás 1. évfolyam (MX-390)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos helyesírásunk 2. évfolyam (MX-391)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos helyesírásunk 3. évfolyam (MX-392)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos helyesírásunk 4. évfolyam (MX-393)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos helyesírásunk 5. évfolyam (MX-394)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos helyesírásunk 6. évfolyam (MX-395)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos számoló 1. évfolyam (MX-399)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos számoló 2. évfolyam (MX-400)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos számoló 3. évfolyam (MX-401)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos számoló 4. évfolyam (MX-402)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos szöveges számoló 2. évfolyam (MX-408)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos környezetismeret 1. évfolyam (MX-415)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam (MX-416)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 2.
évfolyam, Szövegértés (MX-255)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 3.
évfolyam, Szövegértés (MX-314)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 4.
évfolyam, Szövegértés (MX-256)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 5.
évfolyam, Szövegértés (MX-315)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 6.
évfolyam, Szövegértés (MX-257)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 7.
évfolyam, Szövegértés (MX-316)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 8.
évfolyam, Szövegértés (MX-258)

1 330 Ft

980 Ft

930 Ft

880 Ft

Készüljünk a kompetenciamérésre! Szövegértés és matematika 4.
évfolyam (MX-294)

1 380 Ft

1 240 Ft

1 100 Ft

1 040 Ft

Készüljünk a kompetenciamérésre! Szövegértés és matematika 6.
évfolyam (MX-295)

1 380 Ft

1 240 Ft

1 100 Ft

1 040 Ft

Készüljünk a kompetenciamérésre! Szövegértés és matematika 8.
évfolyam (MX-296)

1 380 Ft

1 240 Ft

1 100 Ft

1 040 Ft

Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából 5. évfolyam
(MX-259)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából 6. évfolyam
(MX-260)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából 7. évfolyam
(MX-261)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából 8. évfolyam
(MX-262)

1 380 Ft

1 150 Ft

1 090 Ft

1 040 Ft

Legalább 10 db azonos című könyv egyszerre történő rendelésekor 10 db-onként 1 db ingyenes pedagóguspéldányt biztosítunk,
amelyek tetszés szerint a rendelés után járó ingyenes példány értékéig választhatóak! A kedvezmények könyvcímenként érvényesek! 0-6000 Ft rendelési összegig: 800 Ft a szállítási költség. 6000
Ft rendelési érték felett postaköltséget nem számítunk fel!

6726 Szeged, Fürj u. 92/B.
Tel.: (62) 548-444, (62) 551-100
Fax: (62) 548-443
E-mail: info@maxim.co.hu
A kiadványok ellenértékét
utánvéttel
átutalással
csekken
egyenlítjük ki. (Kérjük, jelölje meg a kívánt ﬁzetési módot!).

Választott ingyenes pedagóguspéldányok
(A rendelés után járó ingyenes példány értékéig!):

Megrendelő személy neve és telefonszáma, e-mail címe:

Postázási név és cím:

Számlázási név és cím:

Kiküldés kért ideje:

(A csomagkézbesítést futárszolgálat végzi munkanapokon 8 és 16 óra között, és csak a hiánytalanul kitöltött megrendelőlapot áll módunkban teljesíteni!)
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