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Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor tematice 
abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului Științe 
și Om și societate.

Copiii vor învăța:
m să formuleze propoziții
m să descrie o imagine
m să pronunțe corect sunetele limbii române
m să creeze o poveste
m să povestească diverse secvențe dintr-o poveste
m să execute trasări peste modele date

6,99
lei

NOU!

Evaluarea finală în grădiniță (3-4 ani) reprezintă un instrument de lucru 
necesar pentru aprecierea gradului de pregătire al micuților aflați în pragul 
„absolvirii“ primului an de grădiniță.

Construit dintr-un set de fișe de lucru care ating cele cinci domenii de studiu 
predate la clasă – limbă și comunicare, științe, estetic creativ, om și societate, 
psihomotric –, caietul de pregătire oferă o recapitulare atractivă și distractivă 
a cunoștințelor acumulate.

Activitățile propuse, ilustrațiile frumos colorate, precum și posibilitatea de a 
detașa și păstra unele fișe, pe care copiii le pictează ori pe care lipesc hârtie 
colorată, fac din această lucrare o experiență ludică deosebită.

Caietul de lucru este prevăzut cu o fișă de evaluare finală, unde educatorul 
poate aprecia gradul de pregătire al preșcolarului, prin completarea tabelului 
cu indicatori. După efectuarea evaluării, copilul poate primi diploma de la 
finalul caietului.

EVALUAREA FINALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 3-4 ANI
Alice Nichita, Nicoleta Din, Alina Carmen Bozon, Iasmina Gabriela Din

NOU!

3

Cu o abordare inovativă, adaptată curricu-
lu mului pentru învățământul preșcolar, 
seria 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: 
l  cuprind fișe pentru evaluarea inițială, 

continuă și sumativă, organizate pe 
proiecte tematice care acoperă întreg 
anul școlar;

l  acoperă conținuturile curriculumului 
pentru învățământul preșcolar; 

l  este un real suport pentru educatoare 
în planificarea activităților din întregul 
an școlar; 

•  cuprinde sarcini diversificate cu grad 
diferit de dificultate.

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor 
tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete 
destinate Domeniului Limbă și comunicare și Om și 
societate.

Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
m să formeze grupe de obiecte după diferite criterii

m  să recunoască, construiască, traseze forme 
geometrice (cerc, pătrat)

m să numere în limitele 1-3
m  să enumere părțile componente ale corpului 

omenesc
m să identifice caracteristicile celor 4 anotimpuri
m să recunoască animalele domestice și sălbatice 

GRUPA MICĂ • 3-4 ANI

NOU!

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 3-4 ANI
      Alice Nichita

7,49
lei

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE 3-4 ANI
ACTIVITĂȚI MATEMATICE ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Alice Nichita

7,49
lei
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Marea carte de colorat pentru 3-4 ani a fost gândită tocmai să-i 
ajute pe copii 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 ușor și mai repede. 

l  Conform programei pentru 
învățământ preșcolar

l  Activități pe domenii 
experiențiale

l  Pagini de colorat grupate pe 
teme și subteme de studiu

10,99
lei

MAREA CARTE DE COLORAT 3-4 ANI

CAIET DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 3-4 ANI
Alice Nichita, Nicoleta Din, Iasmina Gabriela Din, Alina Carmen Bozon

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor 
tematice abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate 
Domeniului Limbă și comunicare și Științe.

Copiii vor învăța: 
m să se autocunoască
m  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)

m  să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, 
hărnicia, adevărul

m  să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și 
obiceiurile specifice 7,49

lei

Însoțiți de Rița-Gărgărița și de Greierașul Albastru, cei mici 
vor învăța să aplice tehnici de lucru specifice activităților 
practice, folosind diverse materiale. Lucrând în paginile 
acestui caiet, cei mici vor realiza: „Mingea cu buline“, 
„Puișorul moțat“, „Bărcuța“, „Rama de tablou“, „O felicitare“ 
și multe altele. În plus, în cadrul fiecărei teme veți găsi câte o 
poezie și sarcini suplimentare (colorare, trasare etc.).

ACTIVITĂȚI PRACTICE CU RIȚA-GĂRGĂRIȚA ȘI GREIERAȘUL ALBASTRU
CAIET PENTRU GRUPA MICĂ 3-4 ANI

Alice Nichita, Nicoleta Din6,55
lei



 

26,20 lei 18,34 lei
setul de 4 caiete

26,20 lei 18,34 lei
setul de 4 caiete

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
l Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Activități practice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

Materialele sunt concepute în manieră transdisciplinară, abordează metode moderne de 
învățământ, atractive, care urmăresc o participare activă a preșcolarilor. Cu ilustrații sugestive, 
fiecare caiet 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.

l   abordare transdisciplinară
l   metode moderne de învățământ
l ilustrații sugestive
l  personajele preferate, Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru: 
l Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru 
l Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru 
l Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru 
l Despre Om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
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6,55 lei 6,55 lei6,55 lei 6,55 lei

6,55 lei6,55 lei6,55 lei Stoc 
limitat

6,55 lei

La achiziționarea a minimum 15 seturi 
GRATUIT 1 exemplar 

din Ghidul Educatoarei 3-4 ani

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%



28,62 lei  20,03 lei
setul de 3 mape cu fișe

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. 

  
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.

Setul cuprinde:
l Fișe pentru Limbă și comunicare
l Fișe pentru Activități matematice
l Fișe pentru Cunoașterea mediului

l fișe de muncă independentă
l cerințe formulate gradual și diferențiat
l îmbogățirea cunoștințelor copiilor
l dezvoltarea mobilității gândirii 
l educație morală și estetică
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GHIDUL EDUCATOAREI: 
CAIET DE LUCRU PENTRU EDUCATOARE 3-4 ANI

9,54 lei 9,54 lei 9,54 lei

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%

15 lei    5 leiOFERTĂ 
SPECIALĂ

GRATUIT la achiziționarea a minimum 
15 seturi de caiete grupa mică 3-4 ani  

de la pagina 5



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.

Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
m să formuleze propoziții
m să descrie o imagine
m să pronunțe corect sunetele limbii române
m să creeze o poveste
m să povestească diverse secvențe dintr-o poveste
m să execute trasări peste modele date

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4-5 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon

7,49
lei

NOU!

6,99
lei

NOU!

Evaluarea finală în grădiniță (4-5 ani) reprezintă un instrument de lucru 
necesar pentru aprecierea gradului de pregătire însușit de micuții aflați în 
pragul „absolvirii“ celui de-al doilea an de grădiniță.

Construit dintr-un set de fișe de lucru care ating cele cinci domenii de 
studiu predate la clasă – limbă și comunicare, științe, estetic creativ, om și 
societate, psihomotric –, caietul de pregătire oferă o recapitulare atractivă 
și distractivă a cunoștințelor acumulate.

Activitățile propuse, ilustrațiile frumos colorate, precum și posibilitatea de a 
detașa și păstra unele fișe, pe care copiii le pictează ori pe care lipesc hârtie 
colorată, fac din această lucrare o experiență ludică deosebită.

Caietul de lucru este prevăzut cu o fișă de evaluare finală, unde educatorul 
poate aprecia gradul de pregătire al preșcolarului, prin completarea tabelului 
indicatorilor urmăriți în fișele de lucru din caiet. Copilul poate primi diploma de 
la finalul caietului, care reprezintă atestatul valorii sale.

EVALUAREA FINALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 4-5 ANI
Alice Nichita, Nicoleta Din, Alina Carmen Bozon, Iasmina Gabriela Din

7

GRUPA MIJLOCIE • 4-5 ANI

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE 4-5 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon

Adaptate particularităților de vârstă, 
caietele sunt realizate în mod atractiv și 
acoperă trei domenii: Limbă și comunicare, 
Științe, Om și societate.

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.

Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța: 
m  să formeze grupe de obiecte după 

diferite criterii
m  să recunoască, construiască, traseze 

forme geometrice (cerc, pătrat)
m să numere în limitele 1-5
m  să enumere părțile componente 

ale corpului omenesc
m  să identifice caracteristicile 

celor 4 anotimpuri
m  să recunoască animalele 

domestice și sălbatice

NOU!

10,49
lei

Avantaje: 
l  cuprind fișe pentru evaluarea inițială, continuă și sumativă, organizate pe proiecte tematice care acoperă 

întreg anul școlar;
l acoperă conținuturile curriculumului pentru învățământul preșcolar; 
l este un real suport pentru educatoare în planificarea activităților din întregul an școlar; 
l cuprinde sarcini diversificate cu grad diferit de dificultate.
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CAIET DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 4-5 ANI
Alice Nichita, Nicoleta Din, Iasmina Gabriela Din

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor tematice 
abordate și în cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului 
Limbă și comunicare și Științe.

Copiii vor învăța: 
m să se autocunoască
m  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)

m  să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, 
hărnicia, adevărul

m  să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și 
obiceiurile specifice

7,49
lei

NOU!

Copiii vor învăța să aplice tehnici de lucru 
specifice activităților practice (decupare, tăiere, 
șnuruire, lipire, rupere, pliere etc.) folosind 
diverse materiale.

8,99
lei

NOU!

CAIET ACTIVITĂȚI PRACTICE 4-5 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon, Daniela Serban,
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26,20 lei 18,34 lei
setul de 4 caiete

l  Conform programei pentru 
învățământ preșcolar

l  Activități pe domenii 
experiențiale

l  Pagini de colorat grupate pe 
teme și subteme de studiu

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
l Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Despre Om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

6,55 lei 6,55 lei6,55 lei 6,55 lei

l abordare transdisciplinară
l metode moderne de învățământ
l ilustrații sugestive
l personajele preferate, Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

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 pentru a-i 
ajuta 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

MAREA CARTE DE COLORAT 4-5 ANI

La achiziționarea a minimum 15 seturi 
GRATUIT 1 exemplar 

din Ghidul Educatoarei 3-4 ani

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%



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

28,62 lei  20,03 lei
setul de 3 mape cu fișe

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%

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

Setul cuprinde:
l Fișe pentru Limbă și comunicare
l Fișe pentru Activități matematice
l Fișe pentru Cunoașterea mediului

9,54 lei 9,54 lei 9,54 lei

Dedicat special educatoarelor de la grupa mijlocie.
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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15 lei    5 leiOFERTĂ 
SPECIALĂ

GRATUIT la achiziționarea a minimum  
15 seturi de caiete grupa mijlocie 4-5 ani 

de la pagina 9



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

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor tematice abordate și în cadrul 
celorlalte caiete destinate Domeniului Limbă și comunicare și Om și societate.

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

10,49
lei

NOU!

CAIET DOMENIUL ȘTIINȚE. 
CUNOAȘTEREA MEDIULUI 5-6 ANI

Alice Nichita, Alina Carmen Bozon
NOU!

7,49
lei

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma proiectelor tematice abordate 
și în cadrul celorlalte caiete destinate Domeniului Limbă și comunicare și 
Om și societate.

Copiii vor învăța:
m  să enumere părțile componente ale corpului uman, plantelor și 

animalelor
m să identifice caracteristicile anotimpurilor
m să prezinte mijloacele de transport, meseriile, obiceiurile și tradițiile

Caietul cuprinde fișe organizate sub forma 
proiectelor tematice abordate și în cadrul 
celorlalte caiete destinate Domeniului 
Științe și Om și societate.

Parcurgând acest caiet, copiii vor învăța:
m să formuleze propoziții
m să descrie o imagine
m  să pronunțe corect sunetele limbii 

române

m să creeze o poveste
m  să povestească diverse secvențe 

dintr-o poveste
m să execute trasări peste modele date
m să traseze semne grafice
m  să identifice sunetul inițial, final al 

unui cuvânt
m  să reprezinte grafic propoziția, 

cuvântul, silabele

CAIET DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 5-6 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon

NOU!

9,99
lei

Evaluarea finală în grădiniță (5-6 ani) reprezintă un instrument de lucru necesar 
pentru aprecierea gradului de pregătire însușit de micuții aflați în pragul „absolvirii“ 
ultimului an de grădiniță.

Construit dintr-un set de fișe de lucru care ating cele cinci domenii de studiu 
predate la clasă – limbă și comunicare, științe, estetic creativ, om și societate, 
psihomotric –, caietul de pregătire oferă o recapitulare atractivă și distractivă a 
cunoștințelor acumulate.

Activitățile propuse, ilustrațiile frumos colorate, precum și posibilitatea de a detașa 
și păstra unele fișe, pe care copiii le pictează ori pe care lipesc hârtie colorată, fac din 
această lucrare o experiență ludică deosebită.

Caietul de lucru este prevăzut cu o fișă de evaluare finală, unde educatorul poate 
aprecia gradul de pregătire al preșcolarului, prin completarea tabelului cu  indicatori. De 
asemenea, după efectuarea evaluării, copilul poate primi diploma de la finalul caietului.

EVALUAREA FINALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 5-6 ANI
Alice Nichita, Nicoleta Din, Alina Carmen Bozon, Iasmina Gabriela Din

7,99
lei

NOU!

11

GRUPA MARE • 5-6 ANI



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.

MAREA CARTE DE COLORAT 5-6 ANI

7,49
lei

Caietul 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: 
m să se autocunoască
m  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)

m să înțeleagă concepte precum dreptatea, bunătatea, hărnicia, adevărul
m  să cunoască numele țării, însemnele acesteia, tradițiile și obiceiurile 

specifice

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

NOU!
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10,99
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9,99
lei

NOU!

CAIET ACTIVITĂȚI PRACTICE 5-6 ANI
Alice Nichita, Alina Carmen Bozon, Daniela Serban,

l  Conform programei pentru 
învățământ preșcolar

l  Activități pe domenii 
experiențiale

l  Pagini de colorat grupate pe 
teme și subteme de studiu

Copiii vor învăța să aplice tehnici de lucru 
specifice activităților practice (decupare, tăiere, 
șnuruire, lipire, rupere, pliere etc.) folosind 
diverse materiale.
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CAIET COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
CAIET PENTRU GRĂDINIȚĂ
Cristina Johnson, Daniel Ionita,

(

La vârste mici, învățarea unei limbi străine este un proces natural recomandat de toate studiile 
și cercetările privind dezvoltarea abilităților lingvistice ale copiilor. Primul pas în începerea 
procesului de învățare este expunerea la acea limbă. 

Caietul de comunicare în limba germană pentru grădiniță propune o primă întâlnire cu limba 
lui Goethe, într-o manieră extrem de atractivă, atât pentru micuții începători, cât și pentru 
adulți, educatori ori părinți. Făcând referire la situații și termeni din imediata apropiere a 
mediului lor de viață, cuvintele noi sunt introduse cu ajutorul rimelor, ceea ce transformă 
procesul de învățare într-o joacă molipsitoare. Lucrarea conține expresii uzuale, scurte poezii 
și cântecele potrivite nivelului I de limbă și fișe de activități cu ajutorul cărora se exersează în 
joacă cunoștințele dobândite.

COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ
CAIET PENTRU GRĂDINIȚĂ

Cristina Johnson, Laura Udrea

9,99
lei

l elemente de bază ale exprimării în această limbă
l conținut bogat, susținut de un suport imagistic deosebit
l termeni care reprezintă obiecte din mediul familiar
l dezvoltarea încrederii copiilor în deprinderea unei limbi străine
l activități variate

9,95
lei

NOU!
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6,55 lei 6,55 lei 6,55 lei6,55 lei

l abordare transdisciplinară
l metode moderne de învățământ
l ilustrații sugestive
l personajele preferate, Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

Setul cuprinde următoarele caiete de lucru:
l Educarea limbajului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Activități matematice cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Cunoașterea mediului cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru
l Despre Om și societate cu Rița-Gărgărița și Greierașul Albastru

„Caietul este conceput în conformitate cu Obiectivele 
Cadru şi de Referință ale Domeniului Limbă şi 
comunicare din cadrul Curriculumului pentru educație 
timpurie.

Structura caietului permite rezolvarea sarcinilor de 
către cei mici cu plăcere, fascinați de lucrurile magice 
pe care le pot realiza prin combinarea semnelor grafice 
învățate.“ 

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

7,61
lei

ELEMENTE GRAFICE 5-6 ANI

26,20 lei 18,34 lei
setul de 4 caiete

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%
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l multiculturalism
l  texte valoroase din cultura 

popoarelor lumii
l  contribuie la formarea unei 

personalități solide, capabilă de 
comunicare, respect și toleranță

9,54 lei 9,54 lei 9,54 lei

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

Setul cuprinde:
l Fișe pentru Limbă și comunicare
l Fișe pentru Activități matematice
l Fișe pentru Cunoașterea mediului

12,04
lei

l 1001 propuneri ludice 
l �sugestii�inedite,�aplicate�în�funcţie�de�noţiunile�
deprinse�în�grădiniţe,�dar�şi�de�lunile�anului�

l jocuri�individuale,�în�perechi�sau�în�grup

1001 activităţi pentru grădiniţă de-a lungul anului 
se constituie într-o veritabilă soluţie, atât pentru 
educatorii care doresc să-şi diversifice spectrul de 
activităţi la clasă, cât şi pentru părinţii care vor să-şi 
stimuleze copiii.

38,90
lei

1001 ACTIVITĂȚI PENTRU GRĂDINIȚĂ

ANTOLOGIE DE TEXTE LITERARE 
PENTRU PREȘCOLARI

26,20 lei  20,03 lei
setul de 3 mape cu fișe

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
REDUCERE 30%
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ÎNVĂȚĂM PRIN JOC FRUCTELE ȘI LEGUMELE +3 ANI 
CĂRȚI DE JOC EDUCATIVE

14,99
lei

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. Copiii vor afla informații 
importante despre cât de sănătoase sunt fructele și 
legumele. 

Cei mici vor fi încântați de acest joc!

ÎNVĂȚĂM PRIN JOC NUMERELE +3 ANI 
CĂRȚI DE JOC EDUCATIVE

14,99
lei

Cărțile de joc 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 pentru profesori/educatori, 
putând fi utilizate la activitățile din grădiniță.

Facilitează reținerea numerelor 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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JOCURI PENTRU COPII INTELIGENȚI

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.

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.

14,99
lei 

cartea

8,15 lei 7,22 lei

COLECȚIA ORIGAMI

8,15 lei
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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!

9,99
lei 

cartea

COLECȚIA MOZAIC
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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.

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.
m  Vor îmbunătăți coordonarea 

mână-ochi. 
m  Se vor obișnui să se 

concentreze asupra unei 
sarcini școlare.

m  Vor pătrunde, entuziasmați, 
într-o lume fascinantă a liniilor, 
a semnelor misterioase și a 
nuanțelor.

COLECȚIA PRIMA MEA CARTE DE COLORAT

COLECȚIA COLORĂM ȘI NE RELAXĂM

13,99
lei 

cartea

6,99
lei 

cartea
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Compunem și rezolvăm probleme 
36 de planșe A3

Povestim după ilustrații 
42 de planșe

Corpul omenesc 
planșă 70x100 cm

Transport maritim, aerian, terestru 
3 planșe 70x100 cm

41,41
lei

31,78
lei

6,00
lei

6,36
lei

Jocurile copiilor vara și iarna 
6 planșe A3

14,45
lei

9,63
lei

PLANȘE EDUCAȚIONALE

18,30
lei 

setul
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ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR

CĂRȚI DE JOC EDUCATIVE + 3 ANI
Învăţăm prin joc – Fructe şi legume/27 carduri * * * 14.99 A1236 NOU
Învăţăm prin joc – Numerele/27 carduri * * * 14.99 A1237 NOU
Învăţăm prin joc – Poveștile copilăriei/30 carduri * * * 17.99 A1404 NOU
Învăţăm prin joc – Ghicitori despre animale/27 carduri * * * 16.99 A1403 NOU

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Caiet Domeniul Limbă și comunicare 3-4 ani Alice Nichita 7.49 A1198 NOU
Caiet Domeniul Limbă și comunicare 4-5 ani Alice Nichita, A. Bozon 7.49 A1217 NOU
Caiet Domeniul Limbă și comunicare 5-6 ani Alice Nichita, A. Bozon 9.99 A1294 NOU
Educarea limbajului cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru – (caiet) grupa mică 3-4 ani

Ştefania Antonovici 6.55 A861

Educarea limbajului  cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani

Ştefania Antonovici 6.55 A862

Educarea limbajului  cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru – (caiet) grupa mare 5-6 ani

Ştefania Antonovici 6.55 A930

Elemente grafice – cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru 5-6 ani

Nichita/Mitroi 7.61 A1043A

Limbă şi comunicare – fişe pentru muncă independentă, 
grupa mică 3-4 ani

Elena Bolânu 9.53 A863

Limbă şi comunicare – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mijlocie 4-5 ani

Elena Bolânu 9.53 A864

Limbă şi comunicare – fişe pentru muncă independentă, 
grupa mare 5-6 ani

Elena Bolânu 9.53 A931

Riţa-Gărgăriţa – jocuri şi exerciţii pentru Domeniul Limbă şi 
comunicare (caiet) grupa mare 5-6 ani

Alice Nichita,  
M. Mitroi, M. Peneş

6.55 A01B

DOMENIUL ŞTIINŢE – MATEMATICĂ /CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Caiet Domeniul Științe 3-4 ani (Activități matematice +  
Cunoașterea mediului)

Alice Nichita 7.49 A1193 NOU

Caiet Domeniul Științe 4-5 ani (Activități matematice +  
Cunoașterea mediului) 

Alice Nichita, Alina 
Carmen Bozon

10.49 A1207 NOU

Caiet Domeniul Științe 5-6 ani - Activități matematice Alice Nichita, A. Bozon 10.49 A1286 NOU
Caiet Domeniul Științe 5-6 ani - Cunoașterea mediului Alice Nichita, A. Bozon 7.49 A1292 NOU
Activităţi matematice cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mică 3-4 ani

Ştefania Antonovici, 
Mihaela Mitroi

6.55 A865

Activităţi matematice cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani

Ştefania Antonovici, 
Mihaela Mitroi

6.55 A866

Activităţi matematice cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mare 5-6 ani

Ştefania Antonovici, 
Mihaela Mitroi

6.55 A932

Activităţi matematice – fişe pentru muncă  independentă, 
grupa mică 3-4 ani

Elena Bolânu 9.53 A933

Activităţi matematice – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mijlocie 4-5 ani

Elena Bolânu 9.53 A934

Activităţi matematice – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mare 5-6 ani

Elena Bolânu 9.53 A935

Cunoaşterea mediului cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mică 3-4 ani

Mihaela Mitroi,  
Ştefania Antonovici

6.55 A867

Cunoaşterea mediului cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mijlocie 4-5 ani

Mihaela Mitroi,  
Ştefania Antonovici

6.55 A868

Cunoaşterea mediului cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul  
Albastru  – (caiet) grupa mare 5-6 ani

Mihaela Mitroi,  
Ştefania Antonovici

6.55 A936A

Cunoaşterea mediului – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mică 3-4 ani

Elena Bolânu 9.53 A937
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Cunoaşterea mediului – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mijlocie 4-5 ani

Elena Bolânu 9.53 A938

Cunoaşterea mediului – fişe pentru muncă  
independentă, grupa mare 5-6 ani

Elena Bolânu 9.53 A939

Greieraşul Albastru – jocuri şi exerciţii pentru Domeniul 
Știinţe – Matematică (caiet) grupa mare 5-6 ani

M. Mitroi, Alice 
Nichita, M. Peneş

4.82 A02B

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Caiet Domeniul Om și societate 3-4 ani Alice Nichita, N. Din 7.49 A1304 NOU
Caiet Domeniul Om și societate 4-5 ani Alice Nichita, N. Din 7.49 A1293 NOU
Caiet Domeniul Om și societate 5-6 ani Alice Nichita, N. Din 7.49 A1303 NOU
Despre om şi societate cu Rița-Gărgărița şi Greierașul  
Albastru, caiet grupa mică 3-4 ani

Nichita, Mitroi,  
Din, Terecoasa

6.55 A1070

Despre om şi societate cu Rița-Gărgărița şi Greierașul  
Albastru, caiet grupa mijlocie 4-5 ani

Nichita, Mitroi,  
Din, Terecoasa

6.55 A1071

Despre om şi societate cu Rița-Gărgărița şi Greierașul 
Albastru, caiet grupa mare 5-6 ani

Nichita, Mitroi,  
Din, Terecoasa

6.55 A1072

Activităţi practice cu Riţa-Gărgăriţa şi Greieraşul Albastru  – 
(caiet) grupa mică 3-4 ani

Alice Nichita,  
Nicoleta Din

6.55 A946 stoc 
limitat

EVALUARE FINALĂ
Evaluarea finală în grădiniță 3-4 ani Alice Nichita, N. Din, 

A. Bozon, G. Din
6.99 A1401 NOU

Evaluarea finală în grădiniță 4-5 ani Alice Nichita, N. Din, 
A. Bozon, G. Din

6.99 A1402 NOU

Evaluarea finală în grădiniță 5-6 ani Alice Nichita, N. Din, 
A. Bozon, G. Din

7.99 A1413 NOU

LIMBI STRĂINE
Comunicare în limba germană – caiet grădiniță Cristina Johnson / 

Laura Udrea
9.99 A1392 NOU

Comunicare în limba engleză – caiet grădiniță Cristina Johnson / 
Daniel Ioniță

9.95 A1030

Le français pour jouer (4-7 ani) Minodora Călina 7.61 A625A
SETURI CAIETE/MAPE CU FIȘE PE GRUPE

Set caiete pentru grupa mică – 3-4 ani cu Riţa-Gărgăriţa 
şi Greieraşul Albastru (Educarea limbajului; Activităţi 
matematice; Cunoaşterea mediului; Activităţi practice)

Ştefania Antonovici, 
M. Mitroi, Alice 
Nichita, N. Din

18.34 A685SET stoc 
limitat

Set caiete pentru grupa mică – 3-4 ani cu Riţa-Gărgăriţa 
şi Greieraşul Albastru (Educarea limbajului; Activităţi 
matematice; Cunoaşterea mediului; Om și societate)

Ştefania Antonovici, 
M. Mitroi, Alice 
Nichita, N. Din

18.34 A1070SET PROMO

Set caiete pentru grupa mică – 4-5 ani cu Riţa-Gărgăriţa 
şi Greieraşul Albastru (Educarea limbajului; Activităţi 
matematice; Cunoaşterea mediului; Om și societate)

Ştefania Antonovici, 
M. Mitroi, Alice 
Nichita, N.Din

18.34 A1071SET PROMO

Set caiete pentru grupa mică – 5-6 ani cu Riţa-Gărgăriţa 
şi Greieraşul Albastru (Educarea limbajului; Activităţi 
matematice; Cunoaşterea mediului; Om și societate)

Ştefania Antonovici, 
M. Mitroi, Alice 
Nichita, N.Din

18.34 A1072SET PROMO

Set mape cu fişe pentru grupa mică – 3-4 ani (Limbă şi 
comunicare; Activităţi matematice; Cunoaşterea mediului)

Elena Bolânu 20.03 A933SET PROMO

Set mape cu fişe pentru grupa mijlocie – 4-5 ani (Limbă şi 
comunicare; Activităţi matematice; Cunoaşterea mediului)

Elena Bolânu 20.03 A937SET PROMO

Set mape cu fişe pentru grupa mare – 5-6 ani (Limbă şi 
comunicare; Activităţi matematice; Cunoaşterea mediului)

Elena Bolânu 20.03 A863SET PROMO

CADRE DIDACTICE
Caiet de lucru pentru educatoare – Ghidul educatoarei – 
grupa mică 3-4 ani

Ştefania Antonovici, 
M. Popescu

4.82 A869 PROMO

OFERTA SPECIALĂ 2017
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Caiet de lucru pentru educatoare – Ghidul educatoarei – 
grupa mijlocie 4-5 ani

Ştefania Antonovici 4.82 A870 PROMO

Formarea competenţelor în grădiniţă Bogaert, Delmarle, 
Viorica Preda

18.30 A965

1001 activităţi pentru grădiniţă de-a lungul unui an Bernadette Theulet-
Luzie, Valerie Barthe

38.90 A803

Educarea limbajului (carte + 12 planşe) colectiv Aramis 25.03 A05B
Educaţie pentru sănătate (carte + 19 planşe) Alice Nichita, M. Mitroi 37.56 A681
Jocuri didactice pentru activităţi matematice Șt. Antonovici, C. Jalbă 8.58 A553

Jocuri interdisciplinare Ştefania Antonovici 7.71 A371
Jocuri pentru preşcolari (culegere) I. Hanganu, C. Răclaru 8.58 A539
Jocuri mici pentru pitici A. V. Lovinescu 9.63 A618
Jocuri şi activităţi alese (educatoare/profesori pentru 
învăţământul preprimar)

Ştefania Antonovici, 
Paula Neaţu

16.37 A664

Teatru pentru copii (două vol.) Comănici, Marta 24.08 A660
DOMENIUL ESTETIC CREATIV – ACTIVITĂŢI ARTISTICO-PLASTICE

Marea carte de colorat 3-4 ani – cf. Programei şcolare colectiv Aramis 10.99 A1118A NOU
Marea carte de colorat 4-5 ani - cf. Programei şcolare colectiv Aramis 10.99 A1119A NOU
Marea carte de colorat 5-6 ani – cf. Programei şcolare colectiv Aramis 10.99 A1120A NOU
Culori, semne şi desene (caiet) 3-4 ani Silvia Drăghicescu 6.26 A734
Ne jucăm, colorăm – prima mea carte de colorat *** 13.99 A1228 NOU
Farmecul culorilor – prima mea carte de colorat *** 13.99 A1229 NOU
Gentuţa lui Colorici – ediţia a IV-a (carte de colorat) colectiv Aramis 8.19 A999
Trop-Trop – ferma animalelor – ediţia a II-a  
(carte format MAXI de colorat) – 2-6 ani

colectiv Aramis 7.90 A829

Poveşti de colorat – Aventuri de poveste *** 11.99 A1137 NOU
Poveşti de colorat – Prinți și prințese *** 11.99 A1138 NOU
Poveşti de colorat – Magia prințeselor *** 11.99 A1139 NOU

DOMENIUL ESTETIC CREATIV – ACTIVITĂŢI CU AUTOCOLANTE
Mozaic cu autocolante: Fii creativ! *** 9.99 A1084
Mozaic cu autocolante: Dezvoltă-ți indemanarea! *** 9.99 A1085
Mozaic cu autocolante: Construieşte imagini! *** 9.99 A1249 NOU
Mozaic cu autocolante: Dezvoltă-ți imaginația! *** 9.99 A1250 NOU

JOCURI PENTRU STIMULAREA GÂNDIRII LOGICE
Jocuri pentru copii inteligenți +3 ani. Carte de activităţi *** 14.99 A1262 NOU
Jocuri pentru copii inteligenți +4 ani. Carte de activităţi *** 14.99 A1263 NOU
Jocuri pentru copii inteligenți +5 ani. Carte de activităţi *** 14.99 A1264 NOU
MATERIALE DIDACTICE

JOCURI DIDACTICE
Cu ce călătorim (joc didactic) colectiv Aramis 12.04 A606 stoc 

limitat
Cu ce ne îmbrăcăm (joc didactic) Manolache, Dragomir, 

Petre, Soare
15.41 A442 stoc 

limitat
Jocul literelor şi al cuvintelor (joc didactic) – 4-7 ani Ştefania Antonovici, 

Alice Nichita
10.59 A679

Locuinţa (joc didactic) Manolache, Dragomir, 
Petre, Soare

12.04 A399

Pădurea (set de 5 jocuri didactice) Iordache, Kosa, 
Pelinaru, Preda, Hosu

21.19 A569
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