
MATEŘSKÉ ŠKOLK Y 2018/2019

děkujeme za Vaši dosavadní přízeň. Těší nás, že jste si naše pracovní sešity oblíbili  
a věříme, že budete ve spolupráci s námi i nadále pokračovat. Těm z Vás, kteří se s námi 
ještě nesetkali, bychom rádi představili bohatou nabídku pracovních sešitů zaměřenou  
na předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Při své činnosti úzce spolupracujeme se zkušenými a renomovanými pedagogy z praxe,  
což je zárukou odborné kvality a souladu s obsahovými a výkonovými standardy RVP PV.

Všechny tituly jsou zpracovány inovativním přístupem se zaměřením na efektivní využívání 
hravých prvků. Sešity se vyznačují tvořivostí, podporují dětskou vnímavost, stimulují 
poznávání a rozvíjejí motorické schopnosti dětí ve věku od 4 do 6 let.

Prolistujte si katalog a seznamte se s nabídkou sešitů. Z katalogu si také můžete objednat  
bezplatnou ukázku sešitů. Náhledy všech pracovních sešitů a množství dalších informací  
o nás najdete na našich stránkách www.etaktik.cz.

Věříme, že Vás naše nabídka pracovních sešitů osloví a svou barevnou, obsahovou  
a typologickou pestrostí bude motivovat předškoláky k práci.

Vážení učitelé,

 Způsoby objednávky:

Při nákupu sešitů můžete využít 
následujících výhod:

*V případě neobjednání je nutné ukázky do 30. 10. 2018 vložit do odpovědní obálky a bezplatně odevzdat na poště.

Zašlete nám vyplněný formulář a my Vám 
ukázky sešitů zašleme poštou přímo na Vaši 
školu. Objednané ukázky pracovních sešitů 
poskytujeme školám bezplatně. *

Formulář 
pro objednávku 
bezplatných ukázek:

Pro objednání lze využít formuláře, 
které jste obdrželi poštou společně 
s katalogem nebo jste je dostali od 
obchodního zástupce. Níže vidíte jejich 
ukázky.

Pro objednání pracovních sešitů stačí jen 
vyplnit formulář pro objednávku a zaslat  
ji na naši adresu.

Formulář 
pro objednávku 
pracovních sešitů:

doprava ZDARMA

1 sešit ZDARMA
na každých 10 ks

Zvýhodněná 
cena nad 10 ks

Bezplatné ukázky sešitů

Objednané sešity expedujeme 

do 10 dnů od obdržení objednávky.

Digitální materiály 

ZDARMA

Metodické příručky pro učitele ZDARMA
(v digitální podobě ke stažení)

razítko www.etaktik.cz
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HRAVÁ 
MATEMATIKA 1 
Pracovní sešit 
z matematiky

Témata: 
zelenina, podzimní plody, 
sněhulák, šály 
a čepice, kraslice, zvířátka 
v zahradě, zalévání 
zahrádky, dopravní 
prostředky, dominové 
kostky, nanuky aj.

Procvičování:
porovnávání množství, 
početní představivosti, 
rozvoj pozornosti, 
matematických souvislostí, 
prostorové představivosti, 
logického úsudku, 
porovnávání množství 
a velikosti, rozlišování 
základních geometrických 
tvarů aj.

HRAVÉ SEŠITY PRO 4-5LETÉ DĚTI 

HRAVÁ 
PASTELKA 1 
Pracovní sešit 
z grafomotoriky

Témata: 
míč, cesta ke školce, 
šneci, jablíčka, deštníky, 
muchomůrky, lyžování, 
ptačí budka, kuličky, 
počasí, pavučina, květiny, 
srdce aj.

Procvičování:
kruhu, plynulé čáry, 
vodorovné čáry, šikmé 
a svislé čáry, křížení 
čar, spodního a horního 
oblouku, elipsy, spojování 
bodů aj.

HRAVÉ 
POZNÁVÁNÍ 1 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

Témata: 
rodina, nemoc, 
profese, dopravní 
prostředky, zdravé 
a nezdravé potraviny, 
třídění odpadu, Vánoce 
a Velikonoce, denní 
činnosti, exotická zvířátka, 
zvířátka a mláďátka, 
nebezpečné situace, 
tělo aj.

Procvičování:
sociálního učení, časové 
orientace a posloupnosti, 
přiřazování, rozvoje 
pozornosti, prostorové 
představivosti, zrakového 
vnímání aj.

• tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
• barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci
• básnička ke každému cvičení
• v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi

V souladu s RVP PV V souladu s RVP PVV souladu s RVP PV

od 36 Kč od 36 Kč od 36 Kč

HRAVÉ SEŠITY PRO 5-6LETÉ DĚTI 

HRAVÁ 
MATEMATIKA 2 
Pracovní sešit 
z matematiky

Témata: 
ptáci a draci, ovoce 
a zelenina, dopravní 
prostředky, zvířátka v lese, 
farma, geometrický 
panáček, vláček v zoo, 
u rybníka, v zahradě, 
vánoční sudoku aj.

Procvičování:
porovnávání množství, 
početní představivosti, 
matematických souvislostí, 
prostorové představivosti, 
logického úsudku, 
porovnávání množství 
a velikosti, rozlišování 
základních geometrických 
tvarů aj.

HRAVÁ 
PASTELKA 2 
Pracovní sešit 
z grafomotoriky

Témata: 
koláče, hasičská auta, 
stromy v lese, houby, 
ptáci, kapky a kytičky, 
zajíc, pila, medvídek, 
vajíčka, mikulášská bota, 
košík s ovocem aj.

Procvičování:
kruhu, plynulé čáry, 
vodorovné čáry, šikmé 
a svislé čáry, křížení 
čar, spodního a horního 
oblouku, elipsy, spojování 
bodů aj.

HRAVÉ 
POZNÁVÁNÍ 2 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

Témata: 
chování v MŠ, 
roční období, ovoce 
a zelenina, vánoční 
zvyky ve světě, profese,
nebezpečné situace, 
dopravní situace, 
Den matek, zvířátka 
a jejich mláďátka, vesmír, 
třídění odpadu aj.

Procvičování:
sociálního učení, 
zrakového rozlišování, 
časové orientace, 
multikulturní výchovy, 
environmentální 
výchovy, zrakové 
paměti, prostorové 
orientace aj.

• tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
• barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci
• básnička ke každému cvičení
• v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi
• napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy

od 36 Kč od 36 Kč od 36 Kč

24 stran

24 stran24 stran

24 stran

24 stran24 stran

V souladu s RVP PV V souladu s RVP PVV souladu s RVP PV


