Cum a început

„Aveţi ceva pentru copilul meu care are un an?“, întreabă de obicei
tinerele mame. Le arătăm cărţile noastre pentru cei mai mici cititori. Ele le
răsfoiesc, dar nu reuşesc să-şi dea seama cu care ar trebui să înceapă.
Care carte ar putea să-l ajute pe cel mic să înveţe despre creioane, culori
şi activităţi?
Aşadar ne-am întrebat: care este cea mai mică vârstă la care un copil
poate începe să înveţe să ţină un creion, să deseneze un punct sau o linie,
să mâzgălească şi să facă activităţi?
Autoarea Ilona Bakšė, specialistă în educaţia preşcolară, s-a apucat
să caute răspunsul la această întrebare. Are ea însăşi trei copii şi a
petrecut mult timp observându-i pe copiii de grădiniţă. Le-a analizat
comportamentul, mecanismele de înţelegere, jocurile, abilitatea de a
ţine creionul, emoţiile, nevoile şi a făcut sute de desene împreună cu ei.
De asemenea, s-a informat din numeroase publicaţii ştiinţifice despre
dezvoltarea copiilor, despre activitatea lor cerebrală şi despre abilităţile
şi capacităţile lor. Împreună cu copiii, Ilona Bakšė a creat primele cărţi
menite să le uşureze procesul de învăţare.
Acum avem ce le oferi micuţilor voştri: un sistem de învăţare numit
„Academia juniorilor“, conceput anume pentru părinţi şi copiii lor isteţi.
Chiar şi cel mai mic cititor va avea şanse mai mari de reuşită cu
„Academia juniorilor“. Cel mai important aspect al acestui sistem este
independenţa pe care o dobândeşte copilul, ceea ce îi deschide calea spre
succes. Geniile se fac, nu se nasc. Când campionii olimpici sunt întrebaţi
cum au reuşit, răspunsul lor este „antrenamentul“. „Academia juniorilor“
reprezintă antrenamentul celor mici: de la desenarea unei linii sau a unui
punct şi până la învăţarea primelor litere şi numere.

Recomandat copiilor cu vârste de peste 1,5 ani

PRIMELE ACTIVITĂŢI
PENTRU MICUŢUL TĂU
Acest sistem de învăţare
este alcătuit din trei
pachete împărţite în
trei grupe de vârstă:
Pachetul A
recomandat
pentru 1,5+ ani.

15+

Pachetul B
recomandat
pentru 2+ ani.

2+

Pachetul C
recomandat
pentru 3+ ani.

Nivelul A

Un început bun este garanţia unui viitor plin de succes!

Nivelul B

3+
Nivelul C

“

Academia juniorilor“

Acum
înţeleg
şi singur!

De ce să ai încredere în Academia
“
juniorilor“ şi în creatorii acestui sistem?
Echipa din spatele „Academiei juniorilor“ creează cărţi şi materiale educaţionale
pentru copii de la 2 la 4 ani pentru mai bine de 35 de ţări. Aceste cifre mereu
în creştere ne obligă să fim responsabili şi să ne perfecţionăm continuu.

Învaţă să
rezolve
activităţile.

Dobândeşte
primele
abilităţi.

Devine mai
încrezător
în sine.

Învaţă
în timp
ce se
distrează.

În crearea „Academiei juniorilor“
ne-am pus la lucru întreaga
experienţă şi toate cunoştinţele
despre educaţie. „Academia
juniorilor“ nu e numai un
instrument de învăţare, este şi o
modalitate de a-i ajuta pe părinţii
care vor să se ocupe de timpuriu
de educaţia copiilor lor, dar nu
ştiu de unde să înceapă.

Care este scopul “ Academiei juniorilor“
şi de ce este un sistem deosebit?

Ce va învăţa copilul tău cu “ Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ are scopul de a-i educa
pe copiii din ziua de azi.
Îi ajută pe părinţii care caută programe
educaţionale coerente.
Atuul principal al „Academiei juniorilor“ este conţinutul
coerent care îi oferă îndrumare celui mic de la primele
încercări de a desena până la rezolvarea unor activităţi
de unul singur.

Cum funcţionează

“

De exemplu
exemplu, aţi achiziţionat Nivelul A pentru grupa de vârstă 1,5 + ani.

ÎNVAŢĂ
despre
el însuşi,
animale,
natură.

REUŞEŞTE

1. Deschideţi pachetul.
2. Răsfoiţi cărţile şi manualul.

FOLOSEŞTE
principalele
instrumente
de învăţare.

ASIMILEAZĂ, CONSOLIDEAZĂ,
REZOLVĂ!

E TIMPUL SĂ REZOLVĂM ACTIVITĂŢILE!
1. Luaţi prima carte
de activităţi.

4. Parcurgeţi cărţile de activităţi în ordine.

Principalele
abilităţi
educaţionale:

Care e rolul fiecărui tip de carte?
Cărţile de exerciţii îi consolidează
cunoştinţele asimilate.

SĂ NE CONSOLIDĂM CUNOŞTINŢELE!
1. Luaţi prima carte
de exerciţii.

REZOLVĂ
Ce găseşti în pachetul “ Academia juniorilor“?
În PLICUL pentru nivelurile A, B, şi C vei găsi:

zece cărţi educative
corespunzătoare vârstei copilului;

un manual care explică cum
se folosesc materialele educative.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi de
pe spatele cărţii
de activităţi.

3. Staţi cu copilul şi faceţi activităţile împreună.

Nivelul A, Nivelul B şi Nivelul C conţin:
şase cărţi de activităţi şi patru cărţi de exerciţii
cu abţibilduri.

VORBEŞT E
şi îşi exprimă
cu claritate
gândurile.

DESENEAZĂ

elemente
necesare mai târziu
la scrierea
literelor şi numerelor.

FAQ
1.

SĂ ÎNCEPEM!

să ţină
corect
un creion.

Academia juniorilor“?

Cărţile de activităţi îl ajută pe cel
mic să asimileze cunoştinţe noi.

Cum se folosesc materialele educative
din Academia juniorilor“?
“

exerciţii
de unul
singur.

Cu fiecare activitate terminată, copilul capătă mai multă
încredere în el. „Academia juniorilor“ îl va învăţa treptat
să ducă la bun sfârşit activităţi tot mai complexe.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi
de pe spatele
cărţii de exerciţii.

3. Staţi cu copilul şi rezolvaţi
exerciţiile împreună, ca să-şi
consolideze cunoştinţele dobândite.
4. Parcurgeţi cărţile de exerciţii
în ordine.

URA! AM TERMINAT!

Copilul nu are decât 1 an şi
jumătate. Nu-i prea mic ca să
ţină un creion şi să rezolve
activităţile din „Academia
juniorilor“?

Ca la un moment dat să poată ţine
creionul corect, copiii trebuie să aibă
reflexul de prindere dezvoltat. Copiii
de această vârstă nu doar că au acest
reflex, ba chiar şi l-au îmbunătăţit
deja. De aceea puteţi folosi un creion
încă de la 1 an şi jumătate.

2.

Cu ce pachet este mai bine
să încep, dacă copilul meu
are 2 sau 3 ani?

Vă recomandăm ca, atunci când
alegeţi nivelul cu care să începeţi, să
luaţi în considerare abilităţile copilului
dumneavoastră, nu vârsta lui:
dacă nu este obişnuit să ţină
creionul, atunci începeţi cu Nivelul A.
dacă este obişnuit să ţină creionul
şi poate să coloreze şi să deseneze
cercuri şi linii, dar nu rezolvă încă
activităţi logice, atunci începeţi cu
Nivelul B.
dacă a dobândit deja abilităţile de
bază, dar nu are încă pregătirea
necesară pentru a începe să scrie
literele şi numerele, atunci Nivelul C îi
va consolida cunoştinţele şi îl va ajuta
să treacă la scris.

3.

De cât timp are nevoie
un copil ca să termine un
nivel?

Acest lucru depinde de abilităţile
fiecărui copil. Vă recomandăm să
urmaţi principiul „pas cu pas“. Cel
mic va fi mai câştigat dacă rămâneţi
la o carte pe zi şi-l ajutaţi să
termine activităţile, urmând ca apoi
să-i consolidaţi cunoştinţele astfel
asimilate. În acest ritm copilul îşi va
dezvolta importante abilităţi pentru
vârsta lui în zece zile.

4.

După ce copilul a terminat
Nivelul A, n-ar trebui să
continue imediat cu Nivelul B
şi apoi cu Nivelul C?

Fiecare nivel a fost creat pentru o
anumită vârstă, aşa încât nu vă recomandăm să grăbiţi procesul de învăţare.
Însă dacă aţi început cu Nivelul A atunci
când copilul avea 2 ani, puteţi trece la
Nivelul B imediat. Cum însă Nivelul C are
un grad mai mare de dificultate, vă
sfătuim să treceţi la asimilarea unor
cunoştinţe noi şi la rezolvarea activităţilor după ce copilul va împlini 3 ani.

5.

La grădiniţă copiii sunt
învăţaţi şă ţină creionul şi să
rezolve activităţi. Cu ce ne
ajută „Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ îi ajută pe copii
să dobândească noi abilităţi şi să-şi
consolideze cunoştinţele asimilate la
grădiniţă. Lucrul individual cu copilul
îl ajută să se concentreze. Părinţii
pot vedea dacă cel mic ţine creionul
corect şi îl pot ajuta. De asemenea,
lucrând împreună cu copilul îi sporim
încrederea în sine şi ne petrecem
timpul împreună în mod plăcut.

6.

E posibil ca un copil să nu fie
în stare să rezolve nivelul
corespunzător vârstei sale?

E posibil, dacă copilul refuză să ţină
creionul. Dar, aşa cum veţi afla din
pachetul corespunzător Nivelului A,
puteţi să-i faceţi creionului o coadă,
transformându-l astfel într-o jucărie
amuzantă. Copilul va ţine atunci
creionul de coadă, se va juca cu ea şi va
desena, iar acesta e un început bun.

7.

Cum putem cumpăra mai mult
de zece pachete din acest
produs?
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Acest sistem de învăţare
este alcătuit din trei
pachete împărţite în
trei grupe de vârstă:
Pachetul A
recomandat
pentru 1,5+ ani.

15+

Pachetul B
recomandat
pentru 2+ ani.

2+

Pachetul C
recomandat
pentru 3+ ani.

Nivelul A

Un început bun este garanţia unui viitor plin de succes!

Nivelul B

3+
Nivelul C

“

Academia juniorilor“

Acum
înţeleg
şi singur!

De ce să ai încredere în Academia
“
juniorilor“ şi în creatorii acestui sistem?
Echipa din spatele „Academiei juniorilor“ creează cărţi şi materiale educaţionale
pentru copii de la 2 la 4 ani pentru mai bine de 35 de ţări. Aceste cifre mereu
în creştere ne obligă să fim responsabili şi să ne perfecţionăm continuu.

Învaţă să
rezolve
activităţile.

Dobândeşte
primele
abilităţi.

Devine mai
încrezător
în sine.

Învaţă
în timp
ce se
distrează.

În crearea „Academiei juniorilor“
ne-am pus la lucru întreaga
experienţă şi toate cunoştinţele
despre educaţie. „Academia
juniorilor“ nu e numai un
instrument de învăţare, este şi o
modalitate de a-i ajuta pe părinţii
care vor să se ocupe de timpuriu
de educaţia copiilor lor, dar nu
ştiu de unde să înceapă.

Care este scopul “ Academiei juniorilor“
şi de ce este un sistem deosebit?

Ce va învăţa copilul tău cu “ Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ are scopul de a-i educa
pe copiii din ziua de azi.
Îi ajută pe părinţii care caută programe
educaţionale coerente.
Atuul principal al „Academiei juniorilor“ este conţinutul
coerent care îi oferă îndrumare celui mic de la primele
încercări de a desena până la rezolvarea unor activităţi
de unul singur.

Cum funcţionează

“

De exemplu
exemplu, aţi achiziţionat Nivelul A pentru grupa de vârstă 1,5 + ani.

ÎNVAŢĂ
despre
el însuşi,
animale,
natură.

REUŞEŞTE

1. Deschideţi pachetul.
2. Răsfoiţi cărţile şi manualul.

FOLOSEŞTE
principalele
instrumente
de învăţare.

ASIMILEAZĂ, CONSOLIDEAZĂ,
REZOLVĂ!

E TIMPUL SĂ REZOLVĂM ACTIVITĂŢILE!
1. Luaţi prima carte
de activităţi.

4. Parcurgeţi cărţile de activităţi în ordine.

Principalele
abilităţi
educaţionale:

Care e rolul fiecărui tip de carte?
Cărţile de exerciţii îi consolidează
cunoştinţele asimilate.

SĂ NE CONSOLIDĂM CUNOŞTINŢELE!
1. Luaţi prima carte
de exerciţii.

REZOLVĂ
Ce găseşti în pachetul “ Academia juniorilor“?
În PLICUL pentru nivelurile A, B, şi C vei găsi:

zece cărţi educative
corespunzătoare vârstei copilului;

un manual care explică cum
se folosesc materialele educative.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi de
pe spatele cărţii
de activităţi.

3. Staţi cu copilul şi faceţi activităţile împreună.

Nivelul A, Nivelul B şi Nivelul C conţin:
şase cărţi de activităţi şi patru cărţi de exerciţii
cu abţibilduri.

VORBEŞT E
şi îşi exprimă
cu claritate
gândurile.

DESENEAZĂ

elemente
necesare mai târziu
la scrierea
literelor şi numerelor.

FAQ
1.

SĂ ÎNCEPEM!

să ţină
corect
un creion.

Academia juniorilor“?

Cărţile de activităţi îl ajută pe cel
mic să asimileze cunoştinţe noi.

Cum se folosesc materialele educative
din Academia juniorilor“?
“

exerciţii
de unul
singur.

Cu fiecare activitate terminată, copilul capătă mai multă
încredere în el. „Academia juniorilor“ îl va învăţa treptat
să ducă la bun sfârşit activităţi tot mai complexe.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi
de pe spatele
cărţii de exerciţii.

3. Staţi cu copilul şi rezolvaţi
exerciţiile împreună, ca să-şi
consolideze cunoştinţele dobândite.
4. Parcurgeţi cărţile de exerciţii
în ordine.

URA! AM TERMINAT!

Copilul nu are decât 1 an şi
jumătate. Nu-i prea mic ca să
ţină un creion şi să rezolve
activităţile din „Academia
juniorilor“?

Ca la un moment dat să poată ţine
creionul corect, copiii trebuie să aibă
reflexul de prindere dezvoltat. Copiii
de această vârstă nu doar că au acest
reflex, ba chiar şi l-au îmbunătăţit
deja. De aceea puteţi folosi un creion
încă de la 1 an şi jumătate.

2.

Cu ce pachet este mai bine
să încep, dacă copilul meu
are 2 sau 3 ani?

Vă recomandăm ca, atunci când
alegeţi nivelul cu care să începeţi, să
luaţi în considerare abilităţile copilului
dumneavoastră, nu vârsta lui:
dacă nu este obişnuit să ţină
creionul, atunci începeţi cu Nivelul A.
dacă este obişnuit să ţină creionul
şi poate să coloreze şi să deseneze
cercuri şi linii, dar nu rezolvă încă
activităţi logice, atunci începeţi cu
Nivelul B.
dacă a dobândit deja abilităţile de
bază, dar nu are încă pregătirea
necesară pentru a începe să scrie
literele şi numerele, atunci Nivelul C îi
va consolida cunoştinţele şi îl va ajuta
să treacă la scris.

3.

De cât timp are nevoie
un copil ca să termine un
nivel?

Acest lucru depinde de abilităţile
fiecărui copil. Vă recomandăm să
urmaţi principiul „pas cu pas“. Cel
mic va fi mai câştigat dacă rămâneţi
la o carte pe zi şi-l ajutaţi să
termine activităţile, urmând ca apoi
să-i consolidaţi cunoştinţele astfel
asimilate. În acest ritm copilul îşi va
dezvolta importante abilităţi pentru
vârsta lui în zece zile.

4.

După ce copilul a terminat
Nivelul A, n-ar trebui să
continue imediat cu Nivelul B
şi apoi cu Nivelul C?

Fiecare nivel a fost creat pentru o
anumită vârstă, aşa încât nu vă recomandăm să grăbiţi procesul de învăţare.
Însă dacă aţi început cu Nivelul A atunci
când copilul avea 2 ani, puteţi trece la
Nivelul B imediat. Cum însă Nivelul C are
un grad mai mare de dificultate, vă
sfătuim să treceţi la asimilarea unor
cunoştinţe noi şi la rezolvarea activităţilor după ce copilul va împlini 3 ani.

5.

La grădiniţă copiii sunt
învăţaţi şă ţină creionul şi să
rezolve activităţi. Cu ce ne
ajută „Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ îi ajută pe copii
să dobândească noi abilităţi şi să-şi
consolideze cunoştinţele asimilate la
grădiniţă. Lucrul individual cu copilul
îl ajută să se concentreze. Părinţii
pot vedea dacă cel mic ţine creionul
corect şi îl pot ajuta. De asemenea,
lucrând împreună cu copilul îi sporim
încrederea în sine şi ne petrecem
timpul împreună în mod plăcut.

6.

E posibil ca un copil să nu fie
în stare să rezolve nivelul
corespunzător vârstei sale?

E posibil, dacă copilul refuză să ţină
creionul. Dar, aşa cum veţi afla din
pachetul corespunzător Nivelului A,
puteţi să-i faceţi creionului o coadă,
transformându-l astfel într-o jucărie
amuzantă. Copilul va ţine atunci
creionul de coadă, se va juca cu ea şi va
desena, iar acesta e un început bun.

7.

Cum putem cumpăra mai mult
de zece pachete din acest
produs?
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Cum a început

„Aveţi ceva pentru copilul meu care are un an?“, întreabă de obicei
tinerele mame. Le arătăm cărţile noastre pentru cei mai mici cititori. Ele le
răsfoiesc, dar nu reuşesc să-şi dea seama cu care ar trebui să înceapă.
Care carte ar putea să-l ajute pe cel mic să înveţe despre creioane, culori
şi activităţi?
Aşadar ne-am întrebat: care este cea mai mică vârstă la care un copil
poate începe să înveţe să ţină un creion, să deseneze un punct sau o linie,
să mâzgălească şi să facă activităţi?
Autoarea Ilona Bakšė, specialistă în educaţia preşcolară, s-a apucat
să caute răspunsul la această întrebare. Are ea însăşi trei copii şi a
petrecut mult timp observându-i pe copiii de grădiniţă. Le-a analizat
comportamentul, mecanismele de înţelegere, jocurile, abilitatea de a
ţine creionul, emoţiile, nevoile şi a făcut sute de desene împreună cu ei.
De asemenea, s-a informat din numeroase publicaţii ştiinţifice despre
dezvoltarea copiilor, despre activitatea lor cerebrală şi despre abilităţile
şi capacităţile lor. Împreună cu copiii, Ilona Bakšė a creat primele cărţi
menite să le uşureze procesul de învăţare.
Acum avem ce le oferi micuţilor voştri: un sistem de învăţare numit
„Academia juniorilor“, conceput anume pentru părinţi şi copiii lor isteţi.
Chiar şi cel mai mic cititor va avea şanse mai mari de reuşită cu
„Academia juniorilor“. Cel mai important aspect al acestui sistem este
independenţa pe care o dobândeşte copilul, ceea ce îi deschide calea spre
succes. Geniile se fac, nu se nasc. Când campionii olimpici sunt întrebaţi
cum au reuşit, răspunsul lor este „antrenamentul“. „Academia juniorilor“
reprezintă antrenamentul celor mici: de la desenarea unei linii sau a unui
punct şi până la învăţarea primelor litere şi numere.

Recomandat copiilor cu vârste de peste 1,5 ani

PRIMELE ACTIVITĂŢI
PENTRU MICUŢUL TĂU
Acest sistem de învăţare
este alcătuit din trei
pachete împărţite în
trei grupe de vârstă:
Pachetul A
recomandat
pentru 1,5+ ani.

15+

Pachetul B
recomandat
pentru 2+ ani.

2+

Pachetul C
recomandat
pentru 3+ ani.

Nivelul A

Un început bun este garanţia unui viitor plin de succes!

Nivelul B

3+
Nivelul C

“

Academia juniorilor“

Acum
înţeleg
şi singur!

De ce să ai încredere în Academia
“
juniorilor“ şi în creatorii acestui sistem?
Echipa din spatele „Academiei juniorilor“ creează cărţi şi materiale educaţionale
pentru copii de la 2 la 4 ani pentru mai bine de 35 de ţări. Aceste cifre mereu
în creştere ne obligă să fim responsabili şi să ne perfecţionăm continuu.

Învaţă să
rezolve
activităţile.

Dobândeşte
primele
abilităţi.

Devine mai
încrezător
în sine.

Învaţă
în timp
ce se
distrează.

În crearea „Academiei juniorilor“
ne-am pus la lucru întreaga
experienţă şi toate cunoştinţele
despre educaţie. „Academia
juniorilor“ nu e numai un
instrument de învăţare, este şi o
modalitate de a-i ajuta pe părinţii
care vor să se ocupe de timpuriu
de educaţia copiilor lor, dar nu
ştiu de unde să înceapă.

Care este scopul “ Academiei juniorilor“
şi de ce este un sistem deosebit?

Ce va învăţa copilul tău cu “ Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ are scopul de a-i educa
pe copiii din ziua de azi.
Îi ajută pe părinţii care caută programe
educaţionale coerente.
Atuul principal al „Academiei juniorilor“ este conţinutul
coerent care îi oferă îndrumare celui mic de la primele
încercări de a desena până la rezolvarea unor activităţi
de unul singur.

Cum funcţionează

“

De exemplu
exemplu, aţi achiziţionat Nivelul A pentru grupa de vârstă 1,5 + ani.

ÎNVAŢĂ
despre
el însuşi,
animale,
natură.

REUŞEŞTE

1. Deschideţi pachetul.
2. Răsfoiţi cărţile şi manualul.

FOLOSEŞTE
principalele
instrumente
de învăţare.

ASIMILEAZĂ, CONSOLIDEAZĂ,
REZOLVĂ!

E TIMPUL SĂ REZOLVĂM ACTIVITĂŢILE!
1. Luaţi prima carte
de activităţi.

4. Parcurgeţi cărţile de activităţi în ordine.

Principalele
abilităţi
educaţionale:

Care e rolul fiecărui tip de carte?
Cărţile de exerciţii îi consolidează
cunoştinţele asimilate.

SĂ NE CONSOLIDĂM CUNOŞTINŢELE!
1. Luaţi prima carte
de exerciţii.

REZOLVĂ
Ce găseşti în pachetul “ Academia juniorilor“?
În PLICUL pentru nivelurile A, B, şi C vei găsi:

zece cărţi educative
corespunzătoare vârstei copilului;

un manual care explică cum
se folosesc materialele educative.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi de
pe spatele cărţii
de activităţi.

3. Staţi cu copilul şi faceţi activităţile împreună.

Nivelul A, Nivelul B şi Nivelul C conţin:
şase cărţi de activităţi şi patru cărţi de exerciţii
cu abţibilduri.

VORBEŞT E
şi îşi exprimă
cu claritate
gândurile.

DESENEAZĂ

elemente
necesare mai târziu
la scrierea
literelor şi numerelor.

FAQ
1.

SĂ ÎNCEPEM!

să ţină
corect
un creion.

Academia juniorilor“?

Cărţile de activităţi îl ajută pe cel
mic să asimileze cunoştinţe noi.

Cum se folosesc materialele educative
din Academia juniorilor“?
“

exerciţii
de unul
singur.

Cu fiecare activitate terminată, copilul capătă mai multă
încredere în el. „Academia juniorilor“ îl va învăţa treptat
să ducă la bun sfârşit activităţi tot mai complexe.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi
de pe spatele
cărţii de exerciţii.

3. Staţi cu copilul şi rezolvaţi
exerciţiile împreună, ca să-şi
consolideze cunoştinţele dobândite.
4. Parcurgeţi cărţile de exerciţii
în ordine.

URA! AM TERMINAT!

Copilul nu are decât 1 an şi
jumătate. Nu-i prea mic ca să
ţină un creion şi să rezolve
activităţile din „Academia
juniorilor“?

Ca la un moment dat să poată ţine
creionul corect, copiii trebuie să aibă
reflexul de prindere dezvoltat. Copiii
de această vârstă nu doar că au acest
reflex, ba chiar şi l-au îmbunătăţit
deja. De aceea puteţi folosi un creion
încă de la 1 an şi jumătate.

2.

Cu ce pachet este mai bine
să încep, dacă copilul meu
are 2 sau 3 ani?

Vă recomandăm ca, atunci când
alegeţi nivelul cu care să începeţi, să
luaţi în considerare abilităţile copilului
dumneavoastră, nu vârsta lui:
dacă nu este obişnuit să ţină
creionul, atunci începeţi cu Nivelul A.
dacă este obişnuit să ţină creionul
şi poate să coloreze şi să deseneze
cercuri şi linii, dar nu rezolvă încă
activităţi logice, atunci începeţi cu
Nivelul B.
dacă a dobândit deja abilităţile de
bază, dar nu are încă pregătirea
necesară pentru a începe să scrie
literele şi numerele, atunci Nivelul C îi
va consolida cunoştinţele şi îl va ajuta
să treacă la scris.

3.

De cât timp are nevoie
un copil ca să termine un
nivel?

Acest lucru depinde de abilităţile
fiecărui copil. Vă recomandăm să
urmaţi principiul „pas cu pas“. Cel
mic va fi mai câştigat dacă rămâneţi
la o carte pe zi şi-l ajutaţi să
termine activităţile, urmând ca apoi
să-i consolidaţi cunoştinţele astfel
asimilate. În acest ritm copilul îşi va
dezvolta importante abilităţi pentru
vârsta lui în zece zile.

4.

După ce copilul a terminat
Nivelul A, n-ar trebui să
continue imediat cu Nivelul B
şi apoi cu Nivelul C?

Fiecare nivel a fost creat pentru o
anumită vârstă, aşa încât nu vă recomandăm să grăbiţi procesul de învăţare.
Însă dacă aţi început cu Nivelul A atunci
când copilul avea 2 ani, puteţi trece la
Nivelul B imediat. Cum însă Nivelul C are
un grad mai mare de dificultate, vă
sfătuim să treceţi la asimilarea unor
cunoştinţe noi şi la rezolvarea activităţilor după ce copilul va împlini 3 ani.

5.

La grădiniţă copiii sunt
învăţaţi şă ţină creionul şi să
rezolve activităţi. Cu ce ne
ajută „Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ îi ajută pe copii
să dobândească noi abilităţi şi să-şi
consolideze cunoştinţele asimilate la
grădiniţă. Lucrul individual cu copilul
îl ajută să se concentreze. Părinţii
pot vedea dacă cel mic ţine creionul
corect şi îl pot ajuta. De asemenea,
lucrând împreună cu copilul îi sporim
încrederea în sine şi ne petrecem
timpul împreună în mod plăcut.

6.

E posibil ca un copil să nu fie
în stare să rezolve nivelul
corespunzător vârstei sale?

E posibil, dacă copilul refuză să ţină
creionul. Dar, aşa cum veţi afla din
pachetul corespunzător Nivelului A,
puteţi să-i faceţi creionului o coadă,
transformându-l astfel într-o jucărie
amuzantă. Copilul va ţine atunci
creionul de coadă, se va juca cu ea şi va
desena, iar acesta e un început bun.

7.

Cum putem cumpăra mai mult
de zece pachete din acest
produs?
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Cum a început

„Aveţi ceva pentru copilul meu care are un an?“, întreabă de obicei
tinerele mame. Le arătăm cărţile noastre pentru cei mai mici cititori. Ele le
răsfoiesc, dar nu reuşesc să-şi dea seama cu care ar trebui să înceapă.
Care carte ar putea să-l ajute pe cel mic să înveţe despre creioane, culori
şi activităţi?
Aşadar ne-am întrebat: care este cea mai mică vârstă la care un copil
poate începe să înveţe să ţină un creion, să deseneze un punct sau o linie,
să mâzgălească şi să facă activităţi?
Autoarea Ilona Bakšė, specialistă în educaţia preşcolară, s-a apucat
să caute răspunsul la această întrebare. Are ea însăşi trei copii şi a
petrecut mult timp observându-i pe copiii de grădiniţă. Le-a analizat
comportamentul, mecanismele de înţelegere, jocurile, abilitatea de a
ţine creionul, emoţiile, nevoile şi a făcut sute de desene împreună cu ei.
De asemenea, s-a informat din numeroase publicaţii ştiinţifice despre
dezvoltarea copiilor, despre activitatea lor cerebrală şi despre abilităţile
şi capacităţile lor. Împreună cu copiii, Ilona Bakšė a creat primele cărţi
menite să le uşureze procesul de învăţare.
Acum avem ce le oferi micuţilor voştri: un sistem de învăţare numit
„Academia juniorilor“, conceput anume pentru părinţi şi copiii lor isteţi.
Chiar şi cel mai mic cititor va avea şanse mai mari de reuşită cu
„Academia juniorilor“. Cel mai important aspect al acestui sistem este
independenţa pe care o dobândeşte copilul, ceea ce îi deschide calea spre
succes. Geniile se fac, nu se nasc. Când campionii olimpici sunt întrebaţi
cum au reuşit, răspunsul lor este „antrenamentul“. „Academia juniorilor“
reprezintă antrenamentul celor mici: de la desenarea unei linii sau a unui
punct şi până la învăţarea primelor litere şi numere.

Recomandat copiilor cu vârste de peste 1,5 ani

PRIMELE ACTIVITĂŢI
PENTRU MICUŢUL TĂU
Acest sistem de învăţare
este alcătuit din trei
pachete împărţite în
trei grupe de vârstă:
Pachetul A
recomandat
pentru 1,5+ ani.

15+

Pachetul B
recomandat
pentru 2+ ani.

2+

Pachetul C
recomandat
pentru 3+ ani.

Nivelul A

Un început bun este garanţia unui viitor plin de succes!

Nivelul B

3+
Nivelul C

“

Academia juniorilor“

Acum
înţeleg
şi singur!

De ce să ai încredere în Academia
“
juniorilor“ şi în creatorii acestui sistem?
Echipa din spatele „Academiei juniorilor“ creează cărţi şi materiale educaţionale
pentru copii de la 2 la 4 ani pentru mai bine de 35 de ţări. Aceste cifre mereu
în creştere ne obligă să fim responsabili şi să ne perfecţionăm continuu.

Învaţă să
rezolve
activităţile.

Dobândeşte
primele
abilităţi.

Devine mai
încrezător
în sine.

Învaţă
în timp
ce se
distrează.

În crearea „Academiei juniorilor“
ne-am pus la lucru întreaga
experienţă şi toate cunoştinţele
despre educaţie. „Academia
juniorilor“ nu e numai un
instrument de învăţare, este şi o
modalitate de a-i ajuta pe părinţii
care vor să se ocupe de timpuriu
de educaţia copiilor lor, dar nu
ştiu de unde să înceapă.

Care este scopul “ Academiei juniorilor“
şi de ce este un sistem deosebit?

Ce va învăţa copilul tău cu “ Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ are scopul de a-i educa
pe copiii din ziua de azi.
Îi ajută pe părinţii care caută programe
educaţionale coerente.
Atuul principal al „Academiei juniorilor“ este conţinutul
coerent care îi oferă îndrumare celui mic de la primele
încercări de a desena până la rezolvarea unor activităţi
de unul singur.

Cum funcţionează

“

De exemplu
exemplu, aţi achiziţionat Nivelul A pentru grupa de vârstă 1,5 + ani.

ÎNVAŢĂ
despre
el însuşi,
animale,
natură.

REUŞEŞTE

1. Deschideţi pachetul.
2. Răsfoiţi cărţile şi manualul.

FOLOSEŞTE
principalele
instrumente
de învăţare.

ASIMILEAZĂ, CONSOLIDEAZĂ,
REZOLVĂ!

E TIMPUL SĂ REZOLVĂM ACTIVITĂŢILE!
1. Luaţi prima carte
de activităţi.

4. Parcurgeţi cărţile de activităţi în ordine.

Principalele
abilităţi
educaţionale:

Care e rolul fiecărui tip de carte?
Cărţile de exerciţii îi consolidează
cunoştinţele asimilate.

SĂ NE CONSOLIDĂM CUNOŞTINŢELE!
1. Luaţi prima carte
de exerciţii.

REZOLVĂ
Ce găseşti în pachetul “ Academia juniorilor“?
În PLICUL pentru nivelurile A, B, şi C vei găsi:

zece cărţi educative
corespunzătoare vârstei copilului;

un manual care explică cum
se folosesc materialele educative.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi de
pe spatele cărţii
de activităţi.

3. Staţi cu copilul şi faceţi activităţile împreună.

Nivelul A, Nivelul B şi Nivelul C conţin:
şase cărţi de activităţi şi patru cărţi de exerciţii
cu abţibilduri.

VORBEŞT E
şi îşi exprimă
cu claritate
gândurile.

DESENEAZĂ

elemente
necesare mai târziu
la scrierea
literelor şi numerelor.

FAQ
1.

SĂ ÎNCEPEM!

să ţină
corect
un creion.

Academia juniorilor“?

Cărţile de activităţi îl ajută pe cel
mic să asimileze cunoştinţe noi.

Cum se folosesc materialele educative
din Academia juniorilor“?
“

exerciţii
de unul
singur.

Cu fiecare activitate terminată, copilul capătă mai multă
încredere în el. „Academia juniorilor“ îl va învăţa treptat
să ducă la bun sfârşit activităţi tot mai complexe.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi
de pe spatele
cărţii de exerciţii.

3. Staţi cu copilul şi rezolvaţi
exerciţiile împreună, ca să-şi
consolideze cunoştinţele dobândite.
4. Parcurgeţi cărţile de exerciţii
în ordine.

URA! AM TERMINAT!

Copilul nu are decât 1 an şi
jumătate. Nu-i prea mic ca să
ţină un creion şi să rezolve
activităţile din „Academia
juniorilor“?

Ca la un moment dat să poată ţine
creionul corect, copiii trebuie să aibă
reflexul de prindere dezvoltat. Copiii
de această vârstă nu doar că au acest
reflex, ba chiar şi l-au îmbunătăţit
deja. De aceea puteţi folosi un creion
încă de la 1 an şi jumătate.

2.

Cu ce pachet este mai bine
să încep, dacă copilul meu
are 2 sau 3 ani?

Vă recomandăm ca, atunci când
alegeţi nivelul cu care să începeţi, să
luaţi în considerare abilităţile copilului
dumneavoastră, nu vârsta lui:
dacă nu este obişnuit să ţină
creionul, atunci începeţi cu Nivelul A.
dacă este obişnuit să ţină creionul
şi poate să coloreze şi să deseneze
cercuri şi linii, dar nu rezolvă încă
activităţi logice, atunci începeţi cu
Nivelul B.
dacă a dobândit deja abilităţile de
bază, dar nu are încă pregătirea
necesară pentru a începe să scrie
literele şi numerele, atunci Nivelul C îi
va consolida cunoştinţele şi îl va ajuta
să treacă la scris.

3.

De cât timp are nevoie
un copil ca să termine un
nivel?

Acest lucru depinde de abilităţile
fiecărui copil. Vă recomandăm să
urmaţi principiul „pas cu pas“. Cel
mic va fi mai câştigat dacă rămâneţi
la o carte pe zi şi-l ajutaţi să
termine activităţile, urmând ca apoi
să-i consolidaţi cunoştinţele astfel
asimilate. În acest ritm copilul îşi va
dezvolta importante abilităţi pentru
vârsta lui în zece zile.

4.

După ce copilul a terminat
Nivelul A, n-ar trebui să
continue imediat cu Nivelul B
şi apoi cu Nivelul C?

Fiecare nivel a fost creat pentru o
anumită vârstă, aşa încât nu vă recomandăm să grăbiţi procesul de învăţare.
Însă dacă aţi început cu Nivelul A atunci
când copilul avea 2 ani, puteţi trece la
Nivelul B imediat. Cum însă Nivelul C are
un grad mai mare de dificultate, vă
sfătuim să treceţi la asimilarea unor
cunoştinţe noi şi la rezolvarea activităţilor după ce copilul va împlini 3 ani.

5.

La grădiniţă copiii sunt
învăţaţi şă ţină creionul şi să
rezolve activităţi. Cu ce ne
ajută „Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ îi ajută pe copii
să dobândească noi abilităţi şi să-şi
consolideze cunoştinţele asimilate la
grădiniţă. Lucrul individual cu copilul
îl ajută să se concentreze. Părinţii
pot vedea dacă cel mic ţine creionul
corect şi îl pot ajuta. De asemenea,
lucrând împreună cu copilul îi sporim
încrederea în sine şi ne petrecem
timpul împreună în mod plăcut.

6.

E posibil ca un copil să nu fie
în stare să rezolve nivelul
corespunzător vârstei sale?

E posibil, dacă copilul refuză să ţină
creionul. Dar, aşa cum veţi afla din
pachetul corespunzător Nivelului A,
puteţi să-i faceţi creionului o coadă,
transformându-l astfel într-o jucărie
amuzantă. Copilul va ţine atunci
creionul de coadă, se va juca cu ea şi va
desena, iar acesta e un început bun.

7.

Cum putem cumpăra mai mult
de zece pachete din acest
produs?
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Cum a început

„Aveţi ceva pentru copilul meu care are un an?“, întreabă de obicei
tinerele mame. Le arătăm cărţile noastre pentru cei mai mici cititori. Ele le
răsfoiesc, dar nu reuşesc să-şi dea seama cu care ar trebui să înceapă.
Care carte ar putea să-l ajute pe cel mic să înveţe despre creioane, culori
şi activităţi?
Aşadar ne-am întrebat: care este cea mai mică vârstă la care un copil
poate începe să înveţe să ţină un creion, să deseneze un punct sau o linie,
să mâzgălească şi să facă activităţi?
Autoarea Ilona Bakšė, specialistă în educaţia preşcolară, s-a apucat
să caute răspunsul la această întrebare. Are ea însăşi trei copii şi a
petrecut mult timp observându-i pe copiii de grădiniţă. Le-a analizat
comportamentul, mecanismele de înţelegere, jocurile, abilitatea de a
ţine creionul, emoţiile, nevoile şi a făcut sute de desene împreună cu ei.
De asemenea, s-a informat din numeroase publicaţii ştiinţifice despre
dezvoltarea copiilor, despre activitatea lor cerebrală şi despre abilităţile
şi capacităţile lor. Împreună cu copiii, Ilona Bakšė a creat primele cărţi
menite să le uşureze procesul de învăţare.
Acum avem ce le oferi micuţilor voştri: un sistem de învăţare numit
„Academia juniorilor“, conceput anume pentru părinţi şi copiii lor isteţi.
Chiar şi cel mai mic cititor va avea şanse mai mari de reuşită cu
„Academia juniorilor“. Cel mai important aspect al acestui sistem este
independenţa pe care o dobândeşte copilul, ceea ce îi deschide calea spre
succes. Geniile se fac, nu se nasc. Când campionii olimpici sunt întrebaţi
cum au reuşit, răspunsul lor este „antrenamentul“. „Academia juniorilor“
reprezintă antrenamentul celor mici: de la desenarea unei linii sau a unui
punct şi până la învăţarea primelor litere şi numere.

Recomandat copiilor cu vârste de peste 1,5 ani

PRIMELE ACTIVITĂŢI
PENTRU MICUŢUL TĂU
Acest sistem de învăţare
este alcătuit din trei
pachete împărţite în
trei grupe de vârstă:
Pachetul A
recomandat
pentru 1,5+ ani.

15+

Pachetul B
recomandat
pentru 2+ ani.

2+

Pachetul C
recomandat
pentru 3+ ani.

Nivelul A

Un început bun este garanţia unui viitor plin de succes!

Nivelul B

3+
Nivelul C

“

Academia juniorilor“

Acum
înţeleg
şi singur!

De ce să ai încredere în Academia
“
juniorilor“ şi în creatorii acestui sistem?
Echipa din spatele „Academiei juniorilor“ creează cărţi şi materiale educaţionale
pentru copii de la 2 la 4 ani pentru mai bine de 35 de ţări. Aceste cifre mereu
în creştere ne obligă să fim responsabili şi să ne perfecţionăm continuu.

Învaţă să
rezolve
activităţile.

Dobândeşte
primele
abilităţi.

Devine mai
încrezător
în sine.

Învaţă
în timp
ce se
distrează.

În crearea „Academiei juniorilor“
ne-am pus la lucru întreaga
experienţă şi toate cunoştinţele
despre educaţie. „Academia
juniorilor“ nu e numai un
instrument de învăţare, este şi o
modalitate de a-i ajuta pe părinţii
care vor să se ocupe de timpuriu
de educaţia copiilor lor, dar nu
ştiu de unde să înceapă.

Care este scopul “ Academiei juniorilor“
şi de ce este un sistem deosebit?

Ce va învăţa copilul tău cu “ Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ are scopul de a-i educa
pe copiii din ziua de azi.
Îi ajută pe părinţii care caută programe
educaţionale coerente.
Atuul principal al „Academiei juniorilor“ este conţinutul
coerent care îi oferă îndrumare celui mic de la primele
încercări de a desena până la rezolvarea unor activităţi
de unul singur.

Cum funcţionează

“

De exemplu
exemplu, aţi achiziţionat Nivelul A pentru grupa de vârstă 1,5 + ani.

ÎNVAŢĂ
despre
el însuşi,
animale,
natură.

REUŞEŞTE

1. Deschideţi pachetul.
2. Răsfoiţi cărţile şi manualul.

FOLOSEŞTE
principalele
instrumente
de învăţare.

ASIMILEAZĂ, CONSOLIDEAZĂ,
REZOLVĂ!

E TIMPUL SĂ REZOLVĂM ACTIVITĂŢILE!
1. Luaţi prima carte
de activităţi.

4. Parcurgeţi cărţile de activităţi în ordine.

Principalele
abilităţi
educaţionale:

Care e rolul fiecărui tip de carte?
Cărţile de exerciţii îi consolidează
cunoştinţele asimilate.

SĂ NE CONSOLIDĂM CUNOŞTINŢELE!
1. Luaţi prima carte
de exerciţii.

REZOLVĂ
Ce găseşti în pachetul “ Academia juniorilor“?
În PLICUL pentru nivelurile A, B, şi C vei găsi:

zece cărţi educative
corespunzătoare vârstei copilului;

un manual care explică cum
se folosesc materialele educative.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi de
pe spatele cărţii
de activităţi.

3. Staţi cu copilul şi faceţi activităţile împreună.

Nivelul A, Nivelul B şi Nivelul C conţin:
şase cărţi de activităţi şi patru cărţi de exerciţii
cu abţibilduri.

VORBEŞT E
şi îşi exprimă
cu claritate
gândurile.

DESENEAZĂ

elemente
necesare mai târziu
la scrierea
literelor şi numerelor.

FAQ
1.

SĂ ÎNCEPEM!

să ţină
corect
un creion.

Academia juniorilor“?

Cărţile de activităţi îl ajută pe cel
mic să asimileze cunoştinţe noi.

Cum se folosesc materialele educative
din Academia juniorilor“?
“

exerciţii
de unul
singur.

Cu fiecare activitate terminată, copilul capătă mai multă
încredere în el. „Academia juniorilor“ îl va învăţa treptat
să ducă la bun sfârşit activităţi tot mai complexe.

2. Citiţi sfaturile
pentru părinţi
de pe spatele
cărţii de exerciţii.

3. Staţi cu copilul şi rezolvaţi
exerciţiile împreună, ca să-şi
consolideze cunoştinţele dobândite.
4. Parcurgeţi cărţile de exerciţii
în ordine.

URA! AM TERMINAT!

Copilul nu are decât 1 an şi
jumătate. Nu-i prea mic ca să
ţină un creion şi să rezolve
activităţile din „Academia
juniorilor“?

Ca la un moment dat să poată ţine
creionul corect, copiii trebuie să aibă
reflexul de prindere dezvoltat. Copiii
de această vârstă nu doar că au acest
reflex, ba chiar şi l-au îmbunătăţit
deja. De aceea puteţi folosi un creion
încă de la 1 an şi jumătate.

2.

Cu ce pachet este mai bine
să încep, dacă copilul meu
are 2 sau 3 ani?

Vă recomandăm ca, atunci când
alegeţi nivelul cu care să începeţi, să
luaţi în considerare abilităţile copilului
dumneavoastră, nu vârsta lui:
dacă nu este obişnuit să ţină
creionul, atunci începeţi cu Nivelul A.
dacă este obişnuit să ţină creionul
şi poate să coloreze şi să deseneze
cercuri şi linii, dar nu rezolvă încă
activităţi logice, atunci începeţi cu
Nivelul B.
dacă a dobândit deja abilităţile de
bază, dar nu are încă pregătirea
necesară pentru a începe să scrie
literele şi numerele, atunci Nivelul C îi
va consolida cunoştinţele şi îl va ajuta
să treacă la scris.

3.

De cât timp are nevoie
un copil ca să termine un
nivel?

Acest lucru depinde de abilităţile
fiecărui copil. Vă recomandăm să
urmaţi principiul „pas cu pas“. Cel
mic va fi mai câştigat dacă rămâneţi
la o carte pe zi şi-l ajutaţi să
termine activităţile, urmând ca apoi
să-i consolidaţi cunoştinţele astfel
asimilate. În acest ritm copilul îşi va
dezvolta importante abilităţi pentru
vârsta lui în zece zile.

4.

După ce copilul a terminat
Nivelul A, n-ar trebui să
continue imediat cu Nivelul B
şi apoi cu Nivelul C?

Fiecare nivel a fost creat pentru o
anumită vârstă, aşa încât nu vă recomandăm să grăbiţi procesul de învăţare.
Însă dacă aţi început cu Nivelul A atunci
când copilul avea 2 ani, puteţi trece la
Nivelul B imediat. Cum însă Nivelul C are
un grad mai mare de dificultate, vă
sfătuim să treceţi la asimilarea unor
cunoştinţe noi şi la rezolvarea activităţilor după ce copilul va împlini 3 ani.

5.

La grădiniţă copiii sunt
învăţaţi şă ţină creionul şi să
rezolve activităţi. Cu ce ne
ajută „Academia juniorilor“?

„Academia juniorilor“ îi ajută pe copii
să dobândească noi abilităţi şi să-şi
consolideze cunoştinţele asimilate la
grădiniţă. Lucrul individual cu copilul
îl ajută să se concentreze. Părinţii
pot vedea dacă cel mic ţine creionul
corect şi îl pot ajuta. De asemenea,
lucrând împreună cu copilul îi sporim
încrederea în sine şi ne petrecem
timpul împreună în mod plăcut.

6.

E posibil ca un copil să nu fie
în stare să rezolve nivelul
corespunzător vârstei sale?

E posibil, dacă copilul refuză să ţină
creionul. Dar, aşa cum veţi afla din
pachetul corespunzător Nivelului A,
puteţi să-i faceţi creionului o coadă,
transformându-l astfel într-o jucărie
amuzantă. Copilul va ţine atunci
creionul de coadă, se va juca cu ea şi va
desena, iar acesta e un început bun.

7.

Cum putem cumpăra mai mult
de zece pachete din acest
produs?
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Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul A?
Recomandat pentru 1,5+ ani

În pachetul pentru Nivelul

A:

Cărţi de activităţi:
1. Primul creion
2. Primele culori
3. Primele cercuri
4. Primele linii
5. Primele puncte
6. Primele desene

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul A

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

15+
Nivelul A

1. Animale de lângă casă
2. Animale sălbatice
3. Fructe şi legume
4. În curte şi în alte locuri

ŞTI SĂ:
ţină un creion;
recunoască culorile principale
(roşu, galben, albastru, verde, negru);
traseze linii şi cercuri;
să ducă la bun sfârşit activităţi de bază
(să unească puncte, să traseze o linie dreaptă,
o linie şerpuită, linii scurte şi lungi şi
să-şi traseze conturul palmei);
numească părţile corpului.

animalele de pe lângă casă şi cele din pădure;
diferite fructe şi legume;
diferite medii (curtea, grădina, parcul,
pajiştea, pădurea, râul, lacul etc).

PUTEA SĂ:

O fişă informativă din care veţi afla cum

să folosiţi „Academia juniorilor“.

răspundă la diverse întrebări în propoziţii simple (să spună
ce culoare au obiectele desenate, ce sunete scot diferite
animale, precum şi unde trăiesc şi cu ce se hrănesc);
înţeleagă şi să identifice primii termeni
matematici: unul versus mai mulţi;
lipească abţibilduri în funcţie de culoare sau
de animalul, fructul sau leguma reprezentate;
se concentreze pentru un răstimp mai lung.

TRĂI:

bucuria că a dus la bun sfârşit activităţile;
dorinţa de a învăţa mai multe.

Recomandat pentru 2+ ani

A

RECUNOAŞTE:
Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul B?

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

B:

Cărţi de activităţi:
1. Primele numere
2. Primele deosebiri
3 Primele labirinturi
4. Primul contur al piciorului
5. Primul foarfece
6. Primul lipici

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul B

2+

Nivelul B

Ce veţi găsi în pachetul pentru Nivelul C?
Recomandat pentru 3+ ani

B

ŞTI SĂ:
rezolve primele activităţi logice şi creative
(să se orienteze în labirint, să găsească
deosebiri, să-şi traseze conturul piciorului);
scrie primele numere (1, 2, 3);
deseneze feţe;
recunoască culorile roz şi portocaliu;
ţină foarfecele şi să taie în siguranţă o foaie de hârtie;

În pachetul pentru Nivelul

DUPĂ TERMINAREA NIVELULUI
COPILUL VA

C:

Cărţi de activităţi:
1. Primele legături între numere
2. Primele timbre
3. Prima foaie pliată
4. Primele grupuri de obiecte
5. Primele emoţii
6. Primele „ore“ de lucru manual

3+
Nivelul C

1. Animale exotice
2. Anotimpurile şi vremea
3. Programul zilnic
4. Haine şi igienă

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi
„Academia juniorilor“.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

RECUNOAŞTE:
animalele exotice;
hainele şi accesoriile şi funcţia fiecăruia;

răspundă la diverse întrebări în propoziţii
de 2 până la 4 cuvinte;
înţeleagă termenii opuşi: mare-mic, plin-gol,
gros- subţire;
recunoască anotimpurile şi să descrie vremea;
recunoască simbolurile pentru fiecare activitate în parte, să le
înţeleagă semnificaţia şi să termine o activitate fără ajutor;
lipească abţibilduri diferite pe acelaşi desen (de exemplu, să
lipească pe aceeaşi pagină un peşte, o scoică şi o piatră).

TRĂI:

sentimentul din ce în ce mai puternic
de încredere în sine;
dorinţa de a învăţa mai multe.

numere până la 5;
scrie încă două numere: 4 şi 5;
rezolve activităţi mai complexe (să unească
numerele de la 1 la 5, să găsească obiecte ascunse,
să îndoaie o foaie de hârtie, să lipească;
recunoască culorile mov, maro şi gri;
folosească acuarele.

personaje din basme;

O fişă informativă din care veţi afla cum să folosiţi

principalele emoţii.

„Academia juniorilor“.

PUTEA SĂ:

ŞTI SĂ:

1. Personaje din basme
2. Siguranţa pe drum
3. Jocuri de copii
4. Politeţea

principalele articole de igienă;
programul zilnic.

C

înţeleagă diferitele simboluri corespunzătoare fiecărei activităţi;

să aplice lipici pe o foaie şi să lipească.

Cărţi de exerciţii împărţite tematic:

Realizările copilului care parcurge
cu succes Nivelul C

RECUNOAŞTE:
diferite jocuri care se joacă în casă sau în aer liber;
regulile de siguranţă acasă sau pe drum;

PUTEA SĂ:
răspundă la diverse întrebări în propoziţii de 4
până la 6 cuvinte;
înţeleagă termenii: deasupra, jos, pe, sub, în spatele;
înţeleagă semnificaţia culorilor semaforului şi a unor
semne de circulaţie precum trecerea de pietoni,
pista pentru biciclete şi stopul;
lipească abţibildurile cerute de un anume desen (de exemplu,
să lipească coada la un peşte).

TRĂI:
bucuria reuşitei atunci când va termina „Academia juniorilor“;
sentimentul de mândrie când va fi lăudat de membrii familiei;
dorinţa de a învăţa mai multe şi se va simţi motivat.

