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GRUPA MICĂ • 3-4 ANI
Cu o abordare inovativă, curajoasă și în egală măsură adaptată curriculumului pentru învățământul preșcolar, noua
serie a lucrărilor editurii vine ca răspuns la necesitățile unui demers educațional modern.
Adaptate particularităților de vârstă, caietele sunt realizate în mod atractiv și acoperă trei domenii: Limbă și
comunicare, Științe, Om și societate.
Avantaje:
- cuprind fișe pentru evaluarea inițială, continuă și sumativă organizate pe proiecte tematice care acoperă întreg
anul școlar;
- acoperă conținuturile curriculumului pentru învățământul preșcolar;
- este un real suport pentru educatoare în planificarea activităților din întregul an școlar;
- cuprinde sarcini diversificate cu grad diferit de dificultate.

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE 3-4 ANI
ACTIVITĂȚI MATEMATICE ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Alice Nichita
7,49
lei

NOU!

Caietul creat pentru Domeniul Științe cuprinde fișe organizate sub forma
proiectelor tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului
Limbă și comunicare și Om și societate.
Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Bogățiile toamnei
Bucuriile iernii
Magia iernii
Lumea animalelor
Zvon de primăvară
Lumea în mișcare
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să formeze grupe de obiecte după diferite criterii
- să recunoască, construiască, traseze forme geometrice (cerc, pătrat)
- să numere în limitele 1-3
- să enumere părțile componente ale corpului omenesc
- să identifice caracteristicile celor 4 anotimpuri
- să recunoască animalele domestice și sălbatice
Din aceeași serie: Limbă și comunicare 3-4 ani, Om și societate 3-4 ani

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 3-4 ANI
Alice Nichita
7,49
lei

NOU!

Caietul creat pentru Domeniul Limbă și comunicare cuprinde fișe organizate
sub forma proiectelor tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete
destinate Domeniului Științe și Om și societate.
Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Bogățiile toamnei
Bucuriile iernii
Magia iernii
Lumea animalelor
Zvon de primăvară
Lumea în mișcare
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să formuleze propoziții
- să descrie o imagine
- să pronunțe corect sunetele limbii române
- să creeze o poveste
- să povestească diverse secvențe dintr-o poveste
- să execute trasări peste modele date
Din aceeași serie: Om și societate 3-4 ani, Științe 3-4 ani
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CAIET DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 3-4 ANI

GRUPA MICĂ • 3-4 ANI

Alice Nichita, Nicoleta Din,
Iasmina Gabriela Din,
Alina Carmen Bozon

7,49
lei

NOU!

Caietul creat pentru Domeniul Om și societate cuprinde fișe organizate sub
forma proiectelor tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate
Domeniului Limbă și comunicare și Științe.
Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Bogățiile toamnei
Bucuriile iernii
Magia iernii
Lumea animalelor
Zvon de primăvară
Lumea în mișcare
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să se autocunoască
- să cunoască și să aplice reguli sociale (reguli referitoare la circulația
rutieră, reguli de igienă și de securitate personală, reguli de conduită în
diverse situații)
- să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, hărnicia, adevărul
- să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și obiceiurile
specifice
Din aceeași serie: Limbă și comunicare 3-4 ani, Științe 3-4 ani

MAREA CARTE DE COLORAT 3-4 ANI
Mai toți părinții spun: „Ei, ce poate fi mai ușor pentru copilul meu
decât să învețe să coloreze? Câteva contururi, câteva culori. E simplu”.
În realitate, nu-i deloc așa. Coordonarea mișcărilor de-abia acum se
formează. Copilul trebuie îndrumat, ceea ce, uneori, se poate dovedi la
fel de dificil cu a explica cum unu plus unu fac doi. Și oricine a încercat
să lămurească un copil că galben nu-i totuna cu portocaliu sau că verde
e diferit de albastru, probabil că știe la ce ne referim. Marea carte de
colorat pentru 3-4 ani a fost gândită tocmai să
ajute copiii să învețe să coloreze. Ilustrațiile din
cele 111 pagini respectă temele din programa de
grădiniță pentru grupa mică.
Dacă sunteți în căutarea unui sprijin pentru a
începe educația copilului dumneavoastră, luați în
considerare volumul de față. Veți reuși mai
10,99 ușor și mai repede.

lei
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• Conform programei pentru învățământ
preșcolar
• Activități pe domenii experiențiale
• Pagini de colorat grupate pe teme și subteme
de studiu

OFERTĂ
SPECIALĂ
6,55 lei

26,20 lei

23,58 lei

setul de 4 caiete

6,55 lei

SET CAIETE DE LUCRU
6,55 lei

6,55 lei

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Despre Om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Materialele sunt concepute în manieră transdisciplinară și abordează metode
moderne de învățământ, atractive, care urmăresc o participare activă din partea
preșcolarilor. Cu ilustrații sugestive, fiecare caiet le prezintă pe îndrăgitele
personaje Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru, care îi invită pe copii să-și
însușească, în mod atractiv, cunoștințe referitoare la sunet, cuvânt, propoziție,
povești, grădiniță, familie, om, anotimpuri, animale, meserii, insecte, mijloace de
transport etc., toate acestea fiind indispensabile unei integrări cu succes în ciclul
preșcolar.

SET CAIETE DE LUCRU
6,55 lei

Stoc
limitat

6,55 lei

OFERTĂ
SPECIALĂ

26,20 lei

23,58 lei

setul de 4 caiete

6,55 lei
• abordare
transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele
preferate, RițaGărgărița și
Greierașul Albastru

6,55 lei

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Abordarea transdisciplinară din perspectiva metodelor moderne de
învățământ îi provoacă pe micii utilizatori la o participare activă. Cele două
personaje – Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru –, cu care au crescut multe
generații de preșcolari, îi însoțesc pe cei mici și îi ajută să își însușească, în mod
atractiv, cunoștințe referitoare la sunet, cuvânt, propoziție, povești, grădiniță,
familie, om, anotimpuri, animale, meserii, insecte, mijloace de transport etc.,
toate acestea fiind indispensabile unei integrări cu succes în ciclul preșcolar.

GRUPA MICĂ • 3-4 ANI

• abordare
transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele
preferate, RițaGărgărița și
Greierașul Albastru
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SET MAPE ȘI FIȘE DE LUCRU 3-4 ANI
• fișe de muncă
independentă
• cerințe formulate
gradual și diferențiat
• îmbogățirea
cunoștințelor copiilor
• dezvoltarea
mobilității gândirii
• educație morală și
estetică

GRUPA MICĂ • 3-4 ANI

OFERTĂ
SPECIALĂ
28,62 lei

25,76 lei

setul de 3 caiete

9,54 lei

9,54 lei

Setul cuprinde:
Fișe pentru Limbă și comunicare
Fișe pentru Activități matematice
Fișe pentru Cunoașterea mediului
Setul de mape constituie un material auxiliar prețios pentru aplicarea
curriculumului pentru învățământul preșcolar și pune la dispoziția
educatoarelor/profesorilor pentru învățământ preșcolar fișe de muncă
independentă ce conțin cerințe formulate gradual și diferențiat.
Rezolvarea fișelor are în vedere îmbogățirea cunoștințelor copiilor,
dezvoltarea mobilității gândirii acestora, formarea deprinderilor de
exprimare corectă, logica expresivă, precum și educația morală și
estetică a celor mici.

GHIDUL EDUCATOAREI:
CAIET DE LUCRU PENTRU EDUCATOARE 3-4 ANI

OFERTĂ
SPECIALĂ

15 lei

5 lei

Sub forma unui ghid, materialul vine în sprijinul
educatoarelor de la grupa mică pentru eficientizarea
demersului educațional orientat spre integrarea în
demersul formării calitative a personalității preșcolarului.
Ghidul oferă argumente direcționate spre conștientizarea
responsabilă a importanței formelor și procedeelor de
evaluare, pentru întocmirea unui cumul de concluzii
individuale și colective referitoare la nivelul de dezvoltare a
copilului.
De asemenea, lucrarea propune modele de evaluare inițială
și sumativă, axate pe metode actuale de cunoaștere și
intervenție la nivelul unui singur preșcolar sau la nivelul
întregii grupe, pregătindu-se astfel terenul unei formări
educaționale caracterizate de succes.
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9,54 lei

GRUPA MIJLOCIE • 4-5 ANI
Cu o abordare inovativă, curajoasă și în egală măsură adaptată curriculumului pentru învățământul preșcolar, noua
serie a lucrărilor editurii vine ca răspuns la necesitățile unui demers educațional modern.
Adaptate particularităților de vârstă, caietele sunt realizate în mod atractiv și acoperă trei domenii: Limbă și
comunicare, Științe, Om și societate.
Avantaje:
- cuprind fișe pentru evaluarea inițială, continuă și sumativă organizate pe proiecte tematice care acoperă întreg
anul școlar;
- acoperă conținuturile curriculumului pentru învățământul preșcolar;
- este un real suport pentru educatoare în planificarea activităților din întregul an școlar;
- cuprinde sarcini diversificate cu grad diferit de dificultate.

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE 4-5 ANI
Caietul creat pentru Domeniul Științe cuprinde fișe organizate sub forma
Alice Nichita,
tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate
Alina Carmen Bozon proiectelor
Domeniului Limbă și comunicare și Om și societate.
NOU!

10,49
lei

Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Toamna în culori
Iarna în țara mea
Din lumea celor care nu cuvântă
Parfum de primăvară
Călătorie în jurul lumii
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să formeze grupe de obiecte după diferite criterii
- să recunoască, construiască, traseze forme geometrice (cerc, pătrat)
- să numere în limitele 1-5
- să enumere părțile componente ale corpului omenesc
- să identifice caracteristicile celor 4 anotimpuri
- să recunoască animalele domestice și sălbatice
Din aceeași serie: Limbă și comunicare 4-5 ani, Om și societate 4-5 ani

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4-5 ANI
Alice Nichita,
Alina Carmen Bozon Caietul creat pentru Domeniul Limbă și comunicare cuprinde fișe
7,49
lei

organizate sub forma proiectelor tematice abordate și în cadrul
celorlalte caiete destinate Domeniului Științe și Om și societate.
NOU! Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să formuleze propoziții
- să descrie o imagine
- să pronunțe corect sunetele limbii române
- să creeze o poveste
- să povestească diverse secvențe dintr-o poveste
- să execute trasări peste modele date
Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Toamna în culori
Iarna în țara mea
Din lumea celor care nu cuvântă
Parfum de primăvară
Călătorie în jurul lumii
Din aceeași serie: Om și societate 4-5 ani, Științe 4-5 ani
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CAIET DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 4-5 ANI
Alice Nichita,
Nicoleta Din,
Iasmina Gabriela Din

GRUPA MIJLOCIE • 4-5 ANI

7,49
lei

NOU!

Caietul creat pentru Domeniul Om și societate cuprinde fișe organizate sub
forma proiectelor tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate
Domeniului Limbă și comunicare și Științe.
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să se autocunoască
- să cunoască și să aplice reguli sociale (reguli referitoare la circulația rutieră,
reguli de igienă și de securitate personală, reguli de conduită în diverse situații)
- să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, hărnicia, adevărul
- să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și obiceiurile specifice
Printre proiectele tematice abordate:
Eu și lumea mea
Toamna în culori
Iarna în țara mea
Din lumea celor care nu cuvântă
Parfum de primăvară
Călătorie în jurul lumii
Din aceeași serie: Limbă și comunicare 4-5 ani, Științe 4-5 ani

MAREA CARTE DE COLORAT 4-5 ANI
Nu-i așa că noi toți știm ce culoare are cerul? Și știm care sunt legumele de
toamnă? Ori care sunt animalele domestice, care cele sălbatice, care sunt
părțile componente ale corpului omenesc?
Ei, probabil că este vremea să ne întrebăm cum îi învățăm pe cei mici
aceste lucruri. Cât poate fi de greu, la urma-urmei, să îi lămurim că merele
sunt aproape rotunde, să le spunem ce reprezintă familia, să le explicăm
de ce copacii arată altfel toamna decât primăvara…? Cei care au încercat
probabil știu la ce ne referim.
Copiii desfășoară cu mare plăcere, intuitiv, o serie de activități, coloratul
fiind una dintre cele mai îndrăgite. Marea carte de colorat 4-5 ani a fost
gândită tocmai să-i ajute pe copii să învețe să
coloreze și să cunoască lumea din jur. Ilustrațiile
din cele 111 pagini respectă temele din programa
de grădiniță pentru grupa mijlocie și, dacă sunteți
în căutarea unui sprijin pentru a începe educația
copilului dumneavoastră, luați în considerare
volumul de față.

10,99
lei

• Conform programei pentru învățământ
preșcolar
• Activități pe domenii experiențiale
• Pagini de colorat grupate pe teme și subteme
de studiu
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OFERTĂ
SPECIALĂ
6,55 lei

6,55 lei

26,20 lei

23,58 lei SET CAIETE DE LUCRU

setul de 4 caiete

6,55 lei

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Despre Om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Metodele moderne de învățământ inserate în aceste caiete au făcut posibilă
o abordare transdisciplinară a conținuturilor. Acestea din urmă sunt prezentate
de cele două personaje îndrăgite, Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru, prin
intermediul unor ilustrații sugestive. Prezentând informații indispensabile unei
integrări cu succes în ciclul preșcolar, caietele îi invită pe copii să-și însușească, în
mod atractiv, cunoștințe referitoare la sunet, cuvânt, propoziție, povești, grădiniță,
familie, om, anotimpuri, animale, meserii, insecte, mijloace de transport etc.

6,55 lei

SET CAIETE DE LUCRU
6,55 lei

Stoc
limitat

6,55 lei

OFERTĂ
SPECIALĂ

26,20 lei

23,58 lei

setul de 4 caiete

6,55 lei
• abordare transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele
preferate,
Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru

6,55 lei

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru îi însoțesc și de data
aceasta pe preșcolari pe drumul cunoașterii – sunet, cuvânt,
propoziție, povești, grădiniță, familie, om, anotimpuri, animale,
meserii, insecte, mijloace de transport etc. Prin intermediul
ilustrațiilor sugestive, integrate în metodele moderne de
învățământ, de o manieră transdisciplinară, copiii vor beneficia
de o participare activă la propriul proces de formare.

GRUPA MIJLOCIE • 4-5 ANI

• abordare transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele preferate,
Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru
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SET MAPE ȘI FIȘE DE LUCRU 4-5 ANI

GRUPA MIJLOCIE • 4-5 ANI

• fișe de muncă
independentă
• cerințe formulate
gradual și diferențiat
• îmbogățirea
cunoștințelor copiilor
• dezvoltarea
mobilității gândirii
• educația morală și
estetică

OFERTĂ
SPECIALĂ
28,62 lei

25,76 lei

setul de 4 caiete

9,54 lei

9,54 lei

Setul cuprinde:
Fișe pentru Limbă și comunicare
Fișe pentru Activități matematice
Fișe pentru Cunoașterea mediului
Dedicată educatoarelor/profesorilor pentru învățământ primar care
preferă lucrul pe fișe, această ofertă asigură un material auxiliar
prețios pentru aplicarea curriculumului pentru învățământul preșcolar.
Fișele conțin cerințe formulate gradual și diferențiat, iar rezolvarea
lor vizează atât îmbogățirea cunoștințelor copiilor, cât și dezvoltarea
mobilității gândirii acestora, formarea deprinderilor de exprimare
corectă, logica expresivă, precum și educația morală și estetică a celor
mici.

GHIDUL EDUCATOAREI:
CAIET DE LUCRU PENTRU EDUCATOARE 4-5 ANI

OFERTĂ
SPECIALĂ

15 lei

5 lei

Dedicat special educatoarelor de la grupa mijlocie,
acest material contribuie la eficientizarea demersului
educațional orientat spre integrarea în demersul
formării calitative a personalității preșcolarului.
Materialul cuprinde fișele de evaluare individuală
și colectivă a grupei de preșcolari, facilitând
înregistrarea progreselor și stadiilor de dezvoltare ale
acestora.
Modelele de evaluare inițială și sumativă propuse
în Caietul de lucru pentru educatoare sunt axate
pe metode actuale de cunoaștere și intervenție la
nivelul unui singur preșcolar sau la nivelul întregii
grupe, pregătindu-se astfel terenul unei formări
educaționale caracterizate de succes.
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9,54 lei

GRUPA MARE • 5-6 ANI
CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE. ACTIVITĂȚI MATEMATICE 5-6 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon

NOU!

Parcurgând acest caiet, copiii vor
învăța:
- să prezinte semnificația relațiilor
spațiale uzuale
- să constituie grupe de obiecte
după diferite criterii și să le
compare
- să numere în limitele 1-10
- să compună probleme pe baza
10,49
imaginilor
- să rezolve operații de adunare și
lei
de scădere în limitele 1-10, cu 1 și
2 unități
- să identifice, construiască, traseze formele geometrice

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE. CUNOAȘTEREA MEDIULUI 5-6 ANI
Caietul creat pentru Domeniul Științe cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor tematice abordate și în
cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului Limbă și comunicare și Om și societate.
Printre proiectele tematice abordate:
Alice Nichita,
Tot ce ne înconjoară
Toamna pe cărare
Alina Carmen Bozon
Iarna în haine de sărbătoare
Călători și călătorii
7,49
Chipul Zânei Primăvară
Prieteni fără grai
lei
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să enumere părțile componente ale corpului uman, plantelor și animalelor
- să identifice caracteristicile anotimpurilor
- să prezinte mijloacele de transport, meseriile, obiceiurile și tradițiile

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 5-6 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon
Caietul creat pentru Domeniul Limbă și
comunicare cuprinde fișe organizate sub forma
proiectelor tematice abordate și în cadrul
celorlalte caiete destinate Domeniului Științe și
Om și societate.
Printre proiectele tematice abordate:
Tot ce ne înconjoară
Toamna pe cărare
Iarna în haine de sărbătoare
Călători și călătorii
Chipul Zânei Primăvară
Prieteni fără grai
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să formuleze propoziții
- să descrie o imagine
- să pronunțe corect sunetele limbii române
- să creeze o poveste

GRUPA MARE • 5-6 ANI

Caietul creat pentru Domeniul Științe cuprinde fișe
organizate sub forma proiectelor tematice abordate
și în cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului
Limbă și comunicare și Om și societate.
Printre proiectele tematice abordate:
Tot ce ne înconjoară
Toamna pe cărare
Iarna în haine de sărbătoare
Călători și călătorii
Chipul Zânei Primăvară
Prieteni fără grai
Din aceeași serie: Om și societate 5-6 ani,
Limbă și comunicare 5-6 ani, Științe. Activități
matematice 5-6 ani

- să povestească diverse secvențe dintr-o poveste
- să execute trasări peste modele date
- să traseze semne grafice
- să identifice sunetul inițial, final al unui cuvânt
- să reprezinte grafic propoziția, cuvântul, silabele

9,99
lei

NOU!
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CAIET DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 5-6 ANI
Alice Nichita,
Nicoleta Din,
Iasmina Gabriela Din

GRUPA MARE • 5-6 ANI

7,49
lei

NOU!

Caietul creat pentru Domeniul Om și societate cuprinde fișe organizate
sub forma proiectelor tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete
destinate Domeniului Limbă și comunicare și Științe.
Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
- să se autocunoască
- să cunoască și să aplice reguli sociale (reguli referitoare la circulația
rutieră, reguli de igienă și de securitate personală, reguli de conduită în
diverse situații)
- să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, hărnicia, adevărul
- să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și obiceiurile
specifice
Printre proiectele tematice abordate:
Tot ce ne înconjoară
Toamna pe cărare
Iarna în haine de sărbătoare
Călători și călătorii
Chipul Zânei Primăvară
Prieteni fără grai
Din aceeași serie: Limbă și comunicare 5-6 ani, Științe.
Activități matematice 5-6 ani, Științe. Cunoașterea mediului 5-6 ani

MAREA CARTE DE COLORAT 5-6 ANI

Știm cu toții că una dintre activitățile cele mai îndrăgite de copii, îndeosebi
la nivel preșcolar, este coloratul. Iar atunci când, colorând, începi să cunoști
lumea înconjurătoare cu toate nuanțele, fenomenele și viețuitoarele ei,
învățatul devine o joacă. Marea carte de colorat 5-6 ani își propune chiar
acest lucru. Concepută în conformitate cu programa pentru învățământ
preșcolar, cartea oferă, în cele 112 pagini care o alcătuiesc, activități pe
domenii experiențiale și minunate ilustrații grupate pe teme și subteme de
studiu. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui sprijin pentru a începe educația
copilului dumneavoastră, luați în considerare cărțile de colorat de
la Editura Aramis: veți reuși mai ușor și mai repede.
• Conform programei pentru învățământ
preșcolar
• Activități pe domenii experiențiale
• Pagini de colorat grupate pe teme și
subteme de studiu

10,99
lei
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7,61
lei

ELEMENTE GRAFICE 5-6 ANI

„Caietul este conceput în conformitate cu
Obiectivele Cadru şi de Referinţă ale Domeniului
Limbă şi Comunicare din cadrul Curriculumului
pentru educaţie timpurie.
Cu ajutorul personajelor – Rița-Gărgărița şi
Greieraşul Albastru copiii descoperă prin
joc semnele grafice şi le exersează în cadrul
desenelor şi pe spaţiile corespunzătoare,
folosind creioanele colorate şi creionul negru.
Structura caietului permite rezolvarea sarcinilor
de către cei mici cu plăcere, fascinaţi de lucrurile
magice pe care le pot realiza prin combinarea
semnelor grafice învăţate.“ (profesor Mirela
Nicoleta Craiu, inspector învăţământ particular
şi alternative educaţionale)

CAIET COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
• elemente de bază ale exprimării în PENTRU GRĂDINIȚĂ
această limbă
• conţinut bogat, susţinut de un suport
imagistic deosebit
• termeni care reprezintă obiecte din
mediul familiar
• dezvoltarea încrederii copiilor în
deprinderea unei limbi străine
• activități variate

9,95
lei

GRUPA MARE • 5-6 ANI

• descoperire prin joc
• semne grafice ascunse în desene
• spații pentru exersarea semnelor grafice

Caietul de comunicare în limba engleză pentru
grădiniţă îşi propune să vină în sprijinul
copiilor şi părinţilor deopotrivă, urmărind
dezvoltarea unui mod specific de articulare
a sunetelor, precum şi cunoaşterea unor
elemente de bază ale exprimării în această
limbă.
Caietul are un conţinut bogat, susţinut de
un suport imagistic deosebit, menit să ajute
la însuşirea corectă a sunetelor din limba
engleză, la îmbogăţirea vocabularului cu
termeni care reprezintă obiecte din mediul
familiar şi conduc la dezvoltarea încrederii
copiilor în deprinderea unei limbi străine.
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OFERTĂ
SPECIALĂ

SET CAIETE DE LUCRU
6,55 lei

23,58 lei

26,20 lei

setul de 4 caiete

6,55 lei

6,55 lei

• abordare
transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele
preferate, RițaGărgărița și
Greierașul Albastru

GRUPA MARE • 5-6 ANI

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Despre om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Metodele moderne de învățământ presupun o abordare transdisciplinară a
conținuturilor. De aceea autorii acestor caiete au optat pentru această manieră
de lucru, ajutându-se în demersul lor de cele două personaje îndrăgite de copii,
Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru. Acești doi vechi prieteni îi invită pe copii să-și
însușească, în mod atractiv, cunoștințe referitoare la sunet, cuvânt, propoziție,
povești, grădiniță, familie, om, anotimpuri, animale, meserii, insecte, mijloace de
transport etc., toate acestea fiind indispensabile unei integrări cu succes în ciclul
primar al școlii.

OFERTĂ
SPECIALĂ
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26,20 lei

23,58 lei

6,55 lei

SET CAIETE DE LUCRU

setul de 4 caiete

6,55 lei

6,55 lei

Stoc
at
limit

6,55 lei

• abordare
transdisciplinară
• metode moderne de
învățământ
• ilustrații sugestive
• personajele
preferate, RițaGărgărița și
Greierașul Albastru

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
• Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
• Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Ne pregătim de școală, învățând despre sunet, cuvânt, propoziție,
povești, grădiniță, familie, om, anotimpuri, animale, meserii,
insecte, mijloace de transport etc., toate acestea fiind cunoștințe
indispensabile unei integrări cu succes în clasa pregătitoare. Cum?
Cu ajutorul celor doi vechi prieteni, Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru, care, în manieră transdisciplinară, abordează, sub
îndrumarea autoarelor, metode moderne de învățământ, în ilustrații
atractive și sugestive.

6,55 lei

SET CAIETE DE LUCRU
9,54 lei

9,54 lei

9,54 lei

• fișe de muncă
independentă
• cerințe formulate
gradual și diferențiat
• îmbogățirea
cunoștințelor copiilor
• dezvoltarea
mobilității gândirii
• educație morală și
estetică

Setul cuprinde:
Fișe pentru Limbă și comunicare
29,70 lei 25,76 lei
Fișe pentru Activități matematice
setul de 4 caiete
Fișe pentru Cunoașterea mediului
Ca alternativă la caietele de lucru sunt aceste mape cu fișe de muncă independentă ce conțin cerințe
formulate gradual și diferențiat. Rezolvarea lor are în vedere îmbogățirea cunoștințelor copiilor,
dezvoltarea mobilității gândirii acestora, formarea deprinderilor de exprimare corectă, logica expresivă,
precum și educația morală și estetică a celor mici. De aceea setul de mape cu fișe se recomandă, prin
chiar calitatea materialului, ca un auxiliar util în aplicarea curriculumului pentru învățământul preșcolar.

38,90
lei

1001 ACTIVITĂȚI PENTRU GRĂDINIȚĂ
Jocurile copilăriei oferă imaginaţiei inepuizabile mijloace
de expresie. Ce faci însă atunci când repetitivitatea sau
plictiseala îţi cenzurează creativitatea? În astfel de situaţii,
1001 activităţi pentru grădiniţă de-a lungul anului se
constituie într-o veritabilă soluţie, deopotrivă pentru
educatorii care doresc să-şi diversifice spectrul de activităţi la
clasă, cât şi pentru părinţii care vor să-şi stimuleze copiii.

• 1001 propuneri ludice
• sugestii inedite, aplicate în funcţie de noţiunile deprinse în
grădiniţe, dar şi de lunile anului
• jocuri individuale, în perechi sau în grup

ANTOLOGIE DE TEXTE LITERARE PENTRU PREȘCOLARI
12,04
lei

GRUPA MARE • 5-6 ANI

OFERTĂ
SPECIALĂ

• multiculturalism
• texte valoroase din cultura popoarelor lumii
• contribuie la formarea unei personalități
solide, capabilă de comunicare, respect și
toleranță
În condițiile în care societatea contemporană este
deschisă circulației valorilor universale, am găsit firesc
să introducem în corpul lucrării texte valoroase din
cultura popoarelor lumii, pentru a oferi micilor cititori
și alte opțiuni literare, pe lângă aceea a unor texte
deja consacrate din literatura română și universală, dar
și pentru că literatura este o oglindă a sufletului și a
credințelor poporului în care se naște.
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ÎNVĂȚĂM PRIN JOC FRUCTELE ȘI LEGUMELE +3 ANI
CĂRȚI DE JOC EDUCATIVE

GRUPA MARE • 5-6 ANI

Cărțile de joc editate de Aramis îi ajută pe copii
să acumuleze cunoștințe esențiale despre fructe și
legume, să-și dezvolte abilitățile de învățare, precum
și să deprindă cât mai multe cuvinte noi. Aceste cărți
de joc constituie un foarte bun suport atât pentru
părinți, cât și pentru profesori/educatori, putând
fi utilizate la orele de clasă sau la activitățile din
grădiniță, precum și în momentele de relaxare cu
părinții. Cu ajutorul cărților de joc de la Aramis, copiii
vor afla și își vor însuși informații importante despre
cât de sănătoase sunt fructele și legumele. Cei mici
vor fi încântați de acest joc!

14,99
lei

ÎNVĂȚĂM PRIN JOC NUMERELE +3 ANI
CĂRȚI DE JOC EDUCATIVE

14,99
lei
Cărțile de joc editate de Aramis îi ajută pe copii să
acumuleze cunoștințe esențiale despre numere, să-și
dezvolte abilitățile de învățare, precum și să deprindă
cât mai multe cuvinte noi. Aceste cărți de joc
constituie un foarte bun suport atât pentru părinți,
cât și pentru profesori/educatori, putând fi utilizate la
orele de clasă sau la activitățile din grădiniță, precum
și în momentele de relaxare cu părinții.
Cărțile de joc cu numere îi ajută pe micii cititori să
înțeleagă și să rețină numerele de la 1 la 20 într-un
mod atractiv și eficient. Textele de pe verso sunt
vesele, iar rimele constituie cel mai bun mod de a-și
exersa memoria.
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GRUPA MARE • 5-6 ANI

Colecția „Bunica ne citește povești” îi introduce
pe cei mici în lumea minunată a poveștilor clasice.
Având câte 32 de pagini fiecare, cu ilustrații
generoase și extrem de atrăgătoare, cărțile din
colecție deapănă fiecare poveste într-un mod cât
mai simplu și pe înțelesul copiilor. Copiii, părinții
și bunicii vor iubi această colecție. Titluri precum
„Crăiasa Zăpezii”, „Alice în Țara Minunilor”, „Hänsel
și Gretel”, „Degețica”, „Rapunzel”, „Bucle-Aurii și cei
trei ursuleți”, „Prințesa și broscoiul”, „Aladin și lampa
fermecată”, „Ocolul pământului în 80 de zile” sau
„Cartea junglei” le vor dezvolta micuților imaginația și
creativitatea.

10,99
lei
cartea
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CĂRȚI CU AUTOCOLANTE
COLECȚIA EXPLORĂM

CĂRȚI CU AUTOCOLANTE

Concepute și oferite celor mai mici și mai curioși
cititori ca veritabile enciclopedii, aceste cărți
Aramis le prezintă primele informații despre
lumea fascinantă a mărilor și oceanelor, a spațiului
cosmic și a Pământului. Ilustrațiile mari, frumoase,
sugestive ajută la consolidarea noțiunilor și fac
procesul de învățare mai plăcut și mai eficient.

7,99 lei
cartea

ACTIVITĂȚI CU 100 DE AUTOCOLANTE

Distrează-te lipind aucolantele corespunzătoare
fiecărei teme și imaginează-ți lumi fascinante!

7,99
lei
cartea
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DESCOPERĂ!

Un personaj și o poveste pe care le
îndrăgesc generații după generații… O
variantă prescurtată a basmului, în care
narațiunea curge frumos, iar
ilustrațiile îndeamnă la visare.

Naufragiat pe o insulă, Gulliver face
cunoștință cu Țara Liliputanilor și locuitorii
acesteia, niște omuleți cu înălțimea de
15 centimetri. În schimbul eliberării sale,
acesta le promite ajutor în războiul cu
vecinii lor, locuitorii din Blefuscu.

7,99 lei
cartea

Dintre toate rățuștele, una singură se
credea urâtă și nedorită… Asta până în
ziua în care și-a văzut chipul în apă și a
realizat că, între timp, se transformase
într-o lebădă minunată…

DESCOPERĂ!

COLECȚIA DESCOPERĂ CUVINTELE MISTERIOASE DIN POVESTE

Dornic să descopere lumea și să se
îmbogățească, Sinbad se îmbarcă pe
o corabie alături de niște negustori.
În drumul său, el va întâlni ciclopi
înspăimântători, păsări fantastice, șerpi
uriași.

Fiți alături de Sinbad în aventura sa
inedită!
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

JOCURI PENTRU COPII INTELIGENȚI

14,99
lei
cartea

Jocuri pentru copii inteligenți – o serie de cărți, pe niveluri de dificultate de la 1 la 5, cu un bogat conținut de
activități antrenante, jocuri de tip unește punctele, găsește diferențele, alege perechile potrivite, cuvinte încrucișate,
labirinturi și multe altele. Aceste „bătăi de cap” distractive vor captiva copiii și le vor dezvolta abilitățile de învățare.

COLECȚIA ORIGAMI
8,15 lei

7,22 lei

8,15 lei

20

Origami, acest amestec de artă și geometrie, îți va provoca atât creativitatea, cât și curiozitatea.
Vei vedea cu surprindere cum din mâinile tale vor ieși, urmând pas cu pas instrucțiunile, forme
deosebite: dragoni, cocoși pintenați, clopoței, dinozauri, lebede și multe altele.
Unele cărți conțin figurine detașabile și planșe pentru colorat. Ele îi inițiază pe copii în arta
împăturirii hârtiei. Rezultatul acestei activități: peisaje inedite, viu colorate, realizate chiar de către
cei mici.

9,99
lei
cartea

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

COLECȚIA MOZAIC

Aceste cărți constituie, fără doar și poate, unul dintre cele mai bune instrumente pentru a-i ajuta pe cei
mici să se familiarizeze și să deprindă culorile și numerele, prin intermediul unor imagini și situații diverse.
De asemenea, vor reuși să-și exerseze abilitățile de învățare, motricitatea și se vor distra nemaipomenit de
bine construind mozaicuri ori lipind minunatele autocolante!
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COLECȚIA PRIMA MEA CARTE DE COLORAT

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

13,99
lei
cartea

22

A colora nu este o pierdere de timp la vârsta grădiniței, dimpotrivă, reprezintă un episod important în
evoluția copiilor – aceștia învață despre culori, îndemânarea manipulării creionului, părțile componente
ale diferitelor viețuitoare sau obiecte. Așadar, o carte de colorat cu imagini mari și atractive poate constitui
oricând un cadou bine ales pentru orice copil.

6,99
lei
cartea

COLECȚIA COLORĂM ȘI NE RELAXĂM
Pentru micii artiști plastici, Editura
Aramis propune două cărți care îi
vor ajuta să deosebească și să învețe
culorile, literele, cifrele și unele
simboluri grafice, le vor îmbunătăți
coordonarea mână-ochi și îi vor obișnui
să se concentreze asupra unei sarcini
școlare. În cele cincisprezece pagini,
copiii vor întâlni numeroase încercări,
mai simple ori mai complexe, de a
completa codurile corespunzătoare
culorilor și se vor bucura să identifice
diferite personaje amuzante ascunse
în desene. Vor pătrunde, entuziasmați,
într-o lume fascinantăa a liniilor, a
semnelor misterioase și a nuanțelor.

COLECȚIA ÎN LUMEA CULORILOR

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

5,99
lei
cartea

Colecția îți propune să te distrezi colorând diferite animale
simpatice. De ce să colorezi? Pentru că această activitate îți
dezvoltă îndemânarea de a utiliza creionul, de a te încadra
într-un spațiu dat, de a asorta culorile și multe altele.
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COLECȚIA GENTUȚA PRINȚESELOR

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

7,70
lei
cartea

Stoc
at
limit

11,99
lei
cartea
Stoc
at
limit

8,99
lei
cartea

Colecția îți propune să te distrezi rezolvând activitățile și lipind autocolantele potrivite. Asortează-ți
la rochița preferată și cartea-gentuță potrivită și fii o prințesă adevărată! Oriunde vei merge să te joci,
Gentuța prințeselor îți va fi un însoțitor fidel, distractiv și elegant.
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Stoc
at
limit

5,76
lei

5,76
lei

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

Stoc
at
limit

76,97
lei
Acest joc constituie cadoul ideal pentru orice copil de clasa pregătitoare pe care părintele dorește
să îl țină departe de jocurile pe computer. Adresat copiilor de peste 5 ani, setul de jocuri „Călătorim
ici-colo“ poate fi folosit de 2-4 jucători. Primul joc (ce se poate desfășura în două variante) –
„Du-ți prietenul acasă“ – contribuie la dezvoltarea spiritului de observație și îmbogățește cunoștințele
copilului legate de zonele diferite ale Pământului. Al doilea joc (de asemenea cu două variante) –
„Cu familia la plimbare“ – consolidează cunoștințele despre familie, relații între oameni, activități
sociale. Fiecare joc contribuie la stimularea imaginației și a creativității copiilor, constituindu-se ca bază
pentru povești pe care aceștia le pot crea în timpul jocului. Acesta conține 36 de jetoane mici, 22 de
jetoane mari, 12 piese mari de puzzle și 36 de piese mici de puzzle.
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PLANȘE DE LUCRU

31,78 Compunem și rezolvăm probleme
36 de planșe A3
lei

41,41
lei

Povestim după ilustrații
42 de planșe

Corpul omenesc
planșă 70x100 cm

Transport maritim, aerian, terestru
3 planșe 70x100 cm
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18,30
lei

Jocurile copiilor vara și iarna
6 planșe A3

9,63
lei

14,45
lei

Caiet Domeniul Limbă și Comunicare 5-6 ani

Alice Nichita
Alice Nichita,
Alina Carmen Bozon
Alice Nichita,
Alina Carmen Bozon
Ștefania Antonovici

Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru – (caiet) grupa mică 3-4 ani
Ștefania Antonovici
Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani
Ștefania Antonovici
Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru – (caiet) grupa mare 5-6 ani
Nichita/Mitroi
Elemente grafice – cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru 5-6 ani
Elena Bolânu
Limbă și comunicare – fișe pentru munca independentă,
grupa mică 3-4 ani
Elena Bolânu
Limbă și comunicare – fișe pentru munca independentă,
grupa mijlocie 4-5 ani
Elena Bolânu
Limbă și comunicare – fișe pentru munca independentă,
grupa mare 5-6 ani
Alice Nichita,
Rița-Gărgărița – jocuri și exerciții pentru domeniul limbă
Mihaela Mitroi,
și comunicare (caiet) grupa mare 5-6 ani; ediția a III-a
Marcela Peneș
revizuită și adăugită
DOMENIUL ȘTIINȚE – MATEMATICĂ /CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Alice Nichita
Caiet Domeniul Stiinte 3-4 ani (Activitati Matematice +
Cunoasterea Mediului)
Alice Nichita,
Caiet Domeniul Stiinte 4-5 ani (Activitati Matematice +
Alina
Carmen Bozon
Cunoasterea Mediului) 64 pag
Alice Nichita,
Caiet Domeniul Stiinte 5-6 ani - Activitati Matematice
Alina Carmen Bozon
Alice Nichita,
Caiet Domeniul Stiinte 5-6 ani - Cunoasterea Mediului
Alina Carmen Bozon
Ștefania Antonovici,
Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Mihaela Mitroi
Albastru – (caiet) grupa mică 3-4 ani
Ștefania Antonovici,
Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Mihaela Mitroi
Albastru – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani
Ștefania Antonovici,
Activități matematice cu Rița=Gărgărița și Greierașul
Mihaela Mitroi
Albastru – (caiet) grupa mare 5-6 ani
Elena Bolânu
Activități matematice – fișe pentru munca independentă,
grupa mică 3-4 ani
Elena Bolânu
Activități matematice – fișe pentru munca independentă,
gr. mijlocie 4-5 ani
Elena Bolânu
Activități matematice – fișe pentru munca independentă,
grupa mare 5-6 ani
Mihaela Mitroi,
Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Ștefania
Antonovici
Albastru – (caiet) grupa mică 3-4 ani

7.49
7.49

A1198
A1217

9.99

NOU
NOU
NOU

6.55

A861

6.55

A862

6.55

A930

7.61

A1043A

9.53

A863

9.53

A864

9.53

A931

6.55

A01B

7.49

A1193

NOU

10.49

A1207

NOU

10.49

NOU

7.49

NOU

6.55

A865

6.55

A866

6.55

A932

9.53

A933

9.53

A934

9.53

A935

6.55

A867
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ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Caiet Domeniul Limbă și Comunicare 3-4 ani
Caiet Domeniul Limbă și Comunicare 4-5 ani
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Mihaela Mitroi,
Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Ștefania Antonovici
Albastru – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani
Mihaela Mitroi,
Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Ștefania Antonovici
Albastru – (caiet) grupa mare 5-6 ani
Elena Bolânu
Cunoașterea mediului – fișe pentru munca independentă,
grupa mică 3-4 ani
Elena Bolânu
Cunoașterea mediului – fișe pentru munca independentă,
grupa mijlocie 4-5 ani
Elena Bolânu
Cunoașterea mediului – fișe pentru munca independentă,
grupa mare 5-6 ani
***
Învățăm prin joc - Fructe și legume / 27 carduri +3 ani
***
Învățăm prin joc - Numerele / 27 carduri +3 ani
colectiv Aramis
Descoperim formele geometrice – (caiet) 3-5 ani
M. Mitroi, A. Nichita,
Greierașul Albastru – jocuri și exerciții pentru domeniul
M. Peneș
științe – matematică (caiet) grupa mare 5-6 ani;
ediția a III-a revizuită și adăugită
Ștefania Antonovici,
Matematica pentru cei mici – (caiet)
Cornelia Jalbă
grupa mijlocie 4-5 ani
colectiv Aramis
Să cunoaștem florile
colectiv Aramis
Să cunoaștem fructele
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
A. Nichita, N. Din,
Caiet Domeniul Om și Societate 3-4 ani
Iasmina G. DIn,
Alina C. Bozon
A.
Nichita, N. Din,
Caiet Domeniul Om și Societate 4-5 ani
Iasmina G. DIn,
Alina C. Bozon
A. Nichita, N. Din,
Caiet domeniul Om și Societate 5-6 ani
Iasmina G. DIn,
Alina C. Bozon
Nichita, Mitroi, Din,
Despre om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Terecoasa
Albastru, caiet gr. mică 3-4 ani
Nichita, Mitroi, Din,
Despre om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Terecoasa
Albastru, caiet gr. mijlocie 4-5 ani
Nichita, Mitroi, Din,
Despre om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Terecoasa
Albastru, caiet gr. mare 5-6 ani
Alice Nichita,
Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Nicoleta Din
– (caiet) grupa mică 3-4 ani
Nicoleta Din,
Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Alice Nichita
– (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani
Alice Nichita,
Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
Nicoleta Din
– (caiet) grupa mică 5-6 ani
LIMBI STRĂINE
Comunicare în limba engleza - caiet grădiniță
Le français pour jouer (4-7 ani)

Cristina Johnson /
Daniel Ioniță
Minodora Călina

6.55

A868

6.55

A936A

9.53

A937

9.53

A938

9.53

A939

14.99
14.99
6.74
4.82

A1236
A1237
A533
A02B

7.70

A663

12.04
12.04

A428
A285B

NOU
NOU

7.49

NOU

7.49

NOU

7.49

NOU

6.55

A1070

6.55

A1071

6.55

A1072

6.55

A946

6.55

A947

6.55

A975

9.95

A1030

7.61

A625A

stoc
limitat
stoc
limitat
stoc
limitat

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi, Alice
Nichita, Nicoleta Din

23.58

A685SET

stoc
limitat

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi,
Alice Nichita,
Nicoleta Din

23.58

A687SET

stoc
limitat

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi,
Alice Nichita,
Nicoleta Din

23.58

A946SET

stoc
limitat

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi,
Alice Nichita,
Nicoleta Din

23.58

A1070SET

PROMO

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi,
Alice Nichita,
Nicoleta Din

23.58

A1071SET

PROMO

Ștefania Antonovici,
Mihaela Mitroi,
Alice Nichita,
Nicoleta Din

23.58

A1072SET

PROMO

Elena Bolânu

25.76

A933SET

PROMO

Elena Bolânu

25.76

A937SET

PROMO

Elena Bolânu

25.70

A863SET

PROMO

Ștefania Antonovici,
M.Popescu
Ștefania Antonovici

4.82

PROMO

4.82

PROMO

Bogaert, Delmarle,
Viorica Preda

18.30

A965
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SETURI CAIETE/MAPE CU FIȘE PE GRUPE
Set caiete pentru grupa mică – 3-4 ani (Educarea
limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru;
Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru; Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Activități practice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru )
Set caiete pentru grupa mijlocie – 4-5 ani
(Educarea limbajului cu Rița- Gărgărița și Greierașul
Albastru; Activități matematice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Cunoașterea mediului cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru; Activități practice cu
Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru)
Set caiete pentru grupa mare – 5-6 ani
(Educarea limbajului cu Rița- Gărgărița și Greierașul
Albastru; Activități matematice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Cunoașterea mediului cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru; Activități practice cu
Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru)
Set caiete pentru grupa mică – 3-4 ani
(Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru; Activități matematice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Cunoașterea mediului cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru; Om și societate cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru)
Set caiete pentru grupa mică – 4-5 ani
(Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru; Activități matematice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Cunoașterea mediului cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru; Om și societate cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru)
Set caiete pentru grupa mică – 5-6 ani
(Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul
Albastru; Activități matematice cu Rița-Gărgărița și
Greierașul Albastru; Cunoașterea mediului cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru; Om și societate cu RițaGărgărița și Greierașul Albastru)
Set mape cu fișe pentru grupa mică – 3-4 ani
(Limbă și comunicare; Activități matematice; Cunoașterea
mediului)
Set mape cu fișe pentru grupa mijlocie – 4-5 ani
(Limbă și comunicare; Activități matematice;
Cunoașterea mediului)
Set mape cu fișe pentru grupa mare – 5-6 ani
(Limbă și comunicare; Activități matematice;
Cunoașterea mediului)
CADRE DIDACTICE
Caiet de lucru pt educatoare -Ghidul educatoarei - grupa
mica 3-4 ani
Caiet de lucru pt educatoare -Ghidul educatoarei - grupa
mijlocie 4-5 ani
Formarea competențelor în grădiniță

Bernadette TheuletLuzie, Valerie Barthe
Zique & Nano
Artă amuzantă – pictez, creez, mă amuz
colectiv Aramis
Educarea limbajului (carte + 12 planșe)
Ștefania Antonovici,
Educarea limbajului – extindere – îndrumător pentru
Melania Ciobotaru
educatoare
Alice Nichita,
Educație pentru sănătate (carte + 19 planșe)
Mihaela Mitroi
Antonovici, Jalbă,
Jocuri didactice pentru activități matematice
Nicu
Ștefania
Antonovici,
Jocuri interdisciplinare
Gabriela Nicu
Ileana Hanganu,
Jocuri pentru preșcolari (culegere)
Cireșica Răclaru
Alexandrina V.
Jocuri mici pentru pitici
Lovinescu
Ștefania Antonovici,
Jocuri și activități alese
Paula Neațu
(educatoare/profesori pentru învățământul preprimar)
Comănici, Comănici,
Teatru pentru copii (doua vol.)
Marta
DOMENIUL ESTETIC CREATIV – ACTIVITĂȚI ARTISTICO-PLASTICE
colectiv Aramis
Marea carte de colorat 3-4 ani - cf. Programei școlare
colectiv Aramis
Marea carte de colorat 4-5 ani - cf. Programei școlare
colectiv Aramis
Marea carte d e colorat 5-6 ani - cf. Programei școlare
Silvia Drăghicescu
Culori, semne și desene (caiet) 3-4 ani
***
Prieteni dragi - prima mea carte de colorat
***
Veselie în culori - prima mea carte de colorat
***
Ne jucam, coloram- prima mea carte de colorat
***
Farmecul culorilor - prima mea carte de colorat
colectiv Aramis
Gentuța lui Colorici – ediția a IV-a (carte de colorat)
colectiv Aramis
Trop-Trop – ferma animalelor – ediția a II-a (carte format
MAXI de colorat) – 2-6 ani
***
In lumea culorilor - Cătelușul meu
***
In lumea culorilor - Elefantelul meu
***
In lumea culorilor - Iepurașul meu
***
In lumea culorilor - Peștisorul meu
***
In lumea culorilor - Vulpița mea
***
Intamplari minunate - carte de colorat pentru fete
creative
***
Povești de colorat - Aventuri de poveste
***
Povești de colorat - Prinți si prințese
***
Povești de colorat - Magia prințeselor
***
Ne distram și coloram - Animale
***
Ne distram și coloram - Jucarii
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1001 activități pentru grădiniță de-a lungul unui an

DOMENIUL ESTETIC CREATIV – ACTIVITĂȚI CU AUTOCOLANTE
Mozaic cu autocolante : Fii creativ!
Mozaic cu autocolante - Dezvoltă-ți indemanarea!
Mozaic cu autocolante : Construiește imagini!

***
***
***

38.90

A803

18.30
25.03
8.19

A804
A05B
A538

37.56

A681

8.58

A553

7.71

A371

8.58

A539

9.63

A618

16.37

A664

24.08

A660

10.99
10.99
10.99
6.26
13.99
13.99
13.99
13.99
8.19
7.90

A1118A
A1119A
A1120A
A734
A1141
A1140
A1228
A1229
A999
A829

5.99
5.99
5.99
5.99
5.99
8.99

A1100A
A1269
A1099A
A1268
A1270
A1098

11.99
11.99
11.99
8.99
8.99

A1137
A1138
A1139
A1101A
A1102A

9.99
9.99
9.99

A1084
A1085
A1249

NOU
NOU
NOU

NOU
NOU

NOU
NOU

NOU
NOU
NOU

NOU

Cu ce ne îmbrăcăm (joc didactic)
Jocul literelor și al cuvintelor (joc didactic) – 4-7 ani
Locuința (joc didactic)
Pădurea (set de 5 jocuri didactice)

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

9.99
11.55
11.55
11.55
7.99
7.99
7.99
7.99
7.99
7.99
7.99
5.77
5.77
5.77
5.77
12.52

A1250
A1094
A1095
A1096
A1245
A1246
A1247
A1248
A1251
A1252
A1253
A1086
A1087
A1088
A1089
A1083

***
***
***

14.99
14.99
14.99

A1262
A1263
A1264

colectiv Aramis

12.04

A606

Manolache,
Dragomir, Petre,
Soare
Ștefania Antonovici,
Alice Nichita
Manolache,
Dragomir, Petre,
Soare
Iordache, Kosa,
Pelinaru, Preda,

15.41

A442

10.59

A679

12.04

A399

21.19

A569

17.34

A535

41.41

A446

31.78

A687

9.63
14.45
18.30

A253A
A570
A343A

51.53
33.72

A406
A407

PLANȘE
Silvia Drăgan
Povești care te învață să gândești
(carte + 10 planșe)
Ștefania Antonovici,
Povestim după ilustrații (set de 42 de planșe ilustrate +
Mihaela Vasiliu,
material ajutător conținând ideile principale pentru cele 7
Cornelia Jalbă
povești ilustrate)
Alice Nichita,
Compunem și rezolvăm probleme
Mihaela
Mitroi
(set de 36 de planșe A3)
colectiv Aramis
Corpul omenesc (planșă 70 x 100 cm)
Alice Nichita
Jocurile copiilor vara și iarna (set de 6 planșe A3)
colectiv Aramis
Transport maritim, terestru, aerian
(set de 3 planșe 70 x 100 cm )
Elemente prematematice (set de 9 planșe – 70 x 100 cm) Victoria Pădureanu
Victoria Pădureanu
Numerele și cifrele 0-10 (set de 11 planșe – 50 x 70 cm)

NOU

NOU
NOU
NOU
NOU
NOU
NOU
NOU

stoc
limitat
stoc
limitat
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Mozaic cu autocolante : Dezvoltă-ți imaginația!
100 de activitați cu autocolante: Prințese și zane
100 de activitați cu autocolante: Mașini
100 de activitați cu autocolante: La ferma
Balerine grațioase - Activitați cu 100 de autocolante
Zâne ințelepte - Activitați cu 100 de autocolante
Piratii - Activități cu 100 de autocolante
Prințese minunate - Activități cu 100 de autocolante
O lume a magiei - Prințese frumoase - cu autocolante
O lume a magiei - Zane minunate - cu autocolante
O lume a magiei - Animale inteligente - cu autocolante
De-a v-ați ascunselea – In parc
De-a v-ați ascunselea – In oraș
De-a v-ați ascunselea – La Zoo
De-a v-ați ascunselea – In vacanță
120 de autocolante - Povești cu prințese
JOCURI PENTRU STIMULAREA GÂNDIRII LOGICE
Jocuri pentru copii inteligenti +3 ani. Carte de activități
Jocuri pentru copii inteligenti +4 ani. Carte de activități
Jocuri pentru copii inteligenti +5 ani. Carte de activități
MATERIALE DIDACTICE
JOCURI DIDACTICE
Cu ce călătorim (joc didactic)

