Счастливый ребенок - здоровый ребенок

Серія «Для турботливих батьків»
Автор Азаренко Т
Код ТБ42, 96 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
49.50
44.55
Замовляйте тут
Благодаря интереснейшей авторской методике закаливания, гимнастики и массажа,
а также специально разработанным автором урокам плавания для малышей понастоящему понимаешь, что возможности человеческого организма безграничны.
Просто и понятно изложенные принципы закаливания, чётко прописанные приёмы
массажа и способы выполнения упражнений дадут родителям возможность
заниматься с детьми самостоятельно.
Книга является обобщением многолетнего опыта автора, и содержит только
практические рекомендации и советы увлечённым и заинтересованным родителям.

Будьте хорошими родителями для своего ребенка и для себя

Серия: Хороші батьки
Автор: Секулич Верица
Код: 30ТБ92, 96 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
24.50
22.05
Замовляйте тут
Эта книга содержит большое количество игр для всей семьи. Они предназначены
для взрослых, которые из-за своей занятости, проблемами связанными с деньгами и
др., забывают думать о себе, прислушиваться к своим чувствам и своему
внутреннему голосу. Как нам справиться с изнурительными видами деятельности?
Как создать в семье обстановку, позитивно влияющую на всех её членов? Как
распознать свои потребности и потребности своих детей? Как сделать семью
местом, где каждый её член получает защиту, вдохновение и поддержку? Наша
книга ответит на эти и другие вопросы.

Научите ребенка спать

Серія «Хороші батьки»
Автор: Ловринчевич Невена
Код: 30ТБ95,112 с.
Формат: А5
Ціна

поштова
клубна
24.50
22.05
Замовляйте тут
Эта книга предназначена для родителей, которые не высыпаются, не смотря на
возраст ребенка. Автор предлагает точные ответы на вопросы:
что такое хороший сон; нужно ли позволять ребенку плакать; нужны ли
присыпания; что такое ночные страхи.
Также в книге приводятся многочисленные советы, которые помогут вам за
короткое время засыпать и спать всю ночь.

101 способ показать ребенку свою любовь

Серия «Хороші батьки»
Автор: Елена Янинич-Холцер
Код: 30ТБ91, 64 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
24.50
22.05
Замовляйте тут
Малыш растет в хаосе впечатлений и переживаний, он мыслит не так, как
взрослые, имеет свои потребности, эмоции и мечты. Короче говоря, ребенок не
всегда понимает ваши слова или понимает не так, как вы, возможно, ожидаете.
Эта книга предлагает 101 способ достичь взаимопонимания с ребенком, доказать
ему свою любовь. Из нее вы узнаете, как вырастить ребенка уверенным в себе,
окружить ее любовью, нежностью и вниманием.

Мовні ігри для дошкільників. Навчаємо в русі

Серія «Хороші батьки»
Коваленко О. М., Епіфанова Т. В.
Код ДНТ1, 160 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
24.51
22.05
Замовляйте тут
Посібник побудований за основними напрямами мовленнєвого розвитку дітей
дошкільного віку і містить дидактичні ігри, спрямовані на формування зв’язного
мовлення, удосконалення граматичної будови мовлення, активізацію словника,
виховання звукової культури мовлення і навчання грамоти. Ігри, запропоновані в
посібнику, здебільшого є рухливими, що дозволяє одночасно задовольнити потребу
дошкільників у русі та реалізувати завдання навчального характеру.

Сексуальное воспитание. Мальчик и девочка
Серія «Енциклопедії»
Автор: Задорожный К. Н. ,Орлова Е. Г.
Код: 30СП6, 64 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
9.50
9.50
Замовляйте тут
Вы надеетесь, что ребенок узнает «об этом» без вашего участия?
Настоятельно рекомендуем: начинайте половое воспитание дочери или сына до
того, как эту работу за вас сделает улица!
Сложно? Да уж, не без этого. Но мы с удовольствием поможем вам решить эту
проблему! Доверительные беседы и советы из нашей книжки сделают эту задачу
выполнимой.

100 цікавих ідей для проведення уроку

Серія «Золота педагогічна колекція»
Автор: Ворожейкіна О. М.
Код: 30ЗПК14, 288 с
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
35.40
31.86
Замовляйте тут

Як зробити урок корисним і цікавим?
Яким має бути сучасний учитель?
Як скласти портфоліо вчителя та учнів?
Як обрати і використати сучасні нетрадиційні форми та технології навчання?
Як підготуватися до письмових робіт і тестування?
Які інноваційні методи використовувати в роботі з обдарованими дітьми?
На ці та багато інших запитань дасть відповіді наша книга.
Посібник адресовано вчителям, студентам вищих навчальних закладів.

Абетка соціального педагога

Серия «Соціальному педагогу»
Автор: Волканова В.В.
Код: 30СЦ1, 240 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
29.40
26.46
Замовляйте тут

Представлений довідник є першою спробою систематизувати інформацію,
що стосується діяльності соціального педагога.
У посібнику характеризуються теоретичні та методичні основи; зміст,
напрямки, прийоми та форми роботи; надається перелік основних
законодавчих актів, якими керується соціальний педагог у своїй діяльності.

Основи алгоритмізації та програмування. Збірник завдань
Автор: Саволюк А. П.
Код: 30ИН28, 208 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
25.90
23.31
Замовляйте тут
Цей збірник може стати логічним доповненням до книги Саволюка А. П. «Основи
алгоритмізації та програмування. Розробки занять». Мета видання – допомогти
вчителю у перевірці учнівських знань із програмування мовою Паскаль. Перевага
збірника – велика кількість варіантів завдань до кожної теми. Збірник дає
можливість учителю запропонувати окремим (найсильнішим) учням повний набір
задач до кожної теми як довготривале завдання або підібрати свій спосіб
використання збірника.
Для вчителів інформатики та студентів педагогічних ВНЗ.

Образотворче мистецтво. 1 клас
Серія «Мій конспект»

Автор: Горошко Н. А.
Код: 30ППШ268, 80 с.
Формат: А5
Ціна

поштова
29.40

клубна
26.46

Замовляйте тут

Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування, планиконспекти 35 уроків за семестрами згідно з чинною Програмою Міносвіти
України. План-конспект кожного уроку розміщено на окремому аркуші з
перфорацією та полями для нотаток.

Усі уроки художньої культури. 10 клас. Рівень — стандарт
(друге видання, перероблене відповідно до Програми — 2010)

Серія «УСІ уроки»
Автор: Кондратюк Н. В., Санєєва Г.І.
Код: 30ОМ21, 240 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
23.40
21.06
Замовляйте тут
Посібник містить календарне планування, докладні плани-конспекти 17 уроків курсу
«Українська художня культура. 10 клас», які складено згідно з новою програмою
Міністерства оствіти і науки України 2010.
Різноманітні прийоми й методи навчання, у тому числі інтерактивні; значний обсяг
додаткого матеріалу — усе це вчитель може використовувати повністю або
частково, залежно від рівня навчальних досягнень учнів класу.
Для вчителів художньої культури.

Усі уроки фізичної культури. 10 клас Рівні академічний і
стандарт

Серія «УСІ уроки»
Автор: Лущик І. В.
Код: 30ПФК15, 384 с.
Формат: А5

Ціна

поштова
клубна
35.40
31.86
Замовляйте тут
Видання серії містять розробки усіх уроків фізичної культури згідно з чинною
навчальною програмою для 11-річної школи 2010 р.
Наведено план-графік розподілення та проходження навчального матеріалу на рік,
варіанти календарних планів на 1-й і 2-й семестри. Окремий розділ містить
розробки уроків фізичної культури. У додатках наведено матеріали з техніки
безпеки та комплекси загальнорозвивальних вправ

Світова література. 6, 7, 8 класи Відповідно до Програми 2010
Серія «Мій конспект»
Формат: А4

6 клас

7 клас

Автор: Хорошилова А. В.
Код: 30ЗЛ24, 144 с.
Ціна: поштова
32.60

8 клас

Автор: Чорна О. В.
Код: 30ЗЛ30, 144 с.
клубна
29.34

Замовити тут

Ціна: поштова
32.60

Автор: Хорошилова А. В.
Код: 30ЗЛ25, 144 с.
клубна
29.34

Замовити тут

Ціна: поштова
32.60

клубна
29.34

Замовити тут

11-річна школа. Без сумнівів, у вас буде ще більше часу для самоосвіти, читання улюблених книг, перегляду
кінострічок, спілкування з друзями та рідними, якщо скористаєтесь посібником нової серії «Мій конспект.
Зарубіжна література»(6,7,8, клас).
Видання пропонує розгорнуті плани-конспекти уроків, що відповідають чинній програмі 11-річної школи для
6,7,8 класу та календарне планування.
Посібником зручно користуватись — перфоровані аркуші легко видаляються. Крім того, на полях передбачено
місце для нотаток. Учитель має можливість не тільки скористатись готовим планом-конспектом, але й творчо
застосувати його.

Світова література. 10 клас. Академічний рівень Рівень —
академічний Відповідно до Програми 2010

Серия «Мій конспект»
Код: 30ЗЛ81,144 с.
Формат: А4

Посібник містить календарний план, плани-конспекти 70 уроків, що
складені відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України
2010 року (рівень академічний).
План-конспект кожного уроку розміщено на відривному аркуші з полями
для нотаток.
Користуючись матеріалами посібника, кожен учитель може створити на їх
базі власні конспекти.

Русский язык. 11 класс. Уровень стандарта. Для школ с
обучением на украинском языке (начало изучения с 5
класса).

Серия «Мой конспект»
Автор: Г. Е. Фефилова
Код: 30ЗЛ73, 80 с.
Формат: А4

Ціна

поштова
клубна
29.40
26.46
Замовляйте тут

Пособие содержит календарно-тематический план и планы-конспекты всех 35
уроков русского языка, развития речи и контроля знаний, которые соответствуют
программе для школ с обучением на украинском языке (начало изучения с 5
класса) для 11-летней школы.
План-конспект каждого урока размещён на листе с перфорацией и полями для
записей, является ориентировочными, может быть дополнен и творчески
переработан учителем.

Німецька мова (як 2-а іноземна). 10 клас
Серія: Мій конспект
Автор: Мошкіна Н. В.
Код: 30НМ9, 128 с.
Формат: А4

Ціна

поштова
клубна
35.40
31,86
Замовляйте тут

Видання "Мій крнспект" — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати
допомогу вчителеві в підготовці та проведенні уроку. Автор пропонує базову
основву конспектів 64 уроків (в тому числі семестрові контрольні роботи) на
відривних аркушах за програмою та із використанням додаткових матеріалів.
Плани-конспекти уроків за структурою та змістом відповідають вимогам дидактики
та сучасної методики викладання іноземної мови. Зручний формат планів-конспектів
дає можливість учителю, спираючись на основу, додавати свої власні завдання.
Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Громадянська освіта учнівської молоді

Бібліотека журналу «Управління школою»
Автор: Ткачов С. І.
Код: 30УШК111, 96 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Розвиток комунікативного мовлення першокласників

Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»
Автор: Скоблікова О. В.
Код: 30ПШК111, 160 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Стимулюємо розвиток учнів

Бібліотека журналу «Англійська мова та література»
Автор: Зуєва М. В.
Код: 30АК111, 96 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Розвиток зв'язного мовлення: написання твору-роздуму

Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»
Автор: Косогова О. О., Муковоз Л.Г.
Код: 30УМК111, 160 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Серенада Математиці - 3. Розвідки до класиків

Бібліотека журналу «Математика в школах України»
Автор: Василенко О. О.
Код: 30МК111,112 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Тиждень біології в школі. Випуск 7
Бібліотека журналу «Біологія»
Код: 30БК111, 144 с.
Формат: А5

Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Відкриття і дослідження океанів
Бібліотека журналу «Географія»

Автор: Стадник О. Г.
Код: 30ГК111, 96 с.
Формат: А5

Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Використання ігор на уроках історії у 7-8 класах

Бібліотека журналу «Історія та правознавство»
Автор: Барнінець О. В.
Код: 30ПШК111, 144 с.
Формат: А5

Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Позакласні заходи з хімії. Випуск 7
Бібліотека журналу «Хімія»
Код: 30ХК111, 96 с.
Формат: А5

Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн
Замовити тут

Як школяру розповісти про атомні ядра

Бібліотека журналу «Фізика в школах України»
Автор: Бережной Ю. А.
Код: 30ФК111, 112 с.
Формат: А5
Вартість: 16.60 грн.
Для членів клубу: 14.94 грн.
Замовити тут

Книги, які вийдуть друком у лютому кількість сторінок можуть змінюватися
Как подготовить ребенка к детскому саду

Серия «Хороші батьки»
Автор: Йованка Йовичич
Код: 30ТБ93, 96 с.
Формат: А5

Легко ли ваш ребенок находит общий язык с одногодками? Как ведет себя во
дворе? Привык ли к детскому саду? Приблизительно с четырех лет адаптация к
двору и детскому саду становится для ребенка важной задачей. Эта книга
адресована именно тем родителям, которые подготавливают ребенка к детскому
саду. В ней рассматривается широкий круг вопросов, связанных с социальным и
эмоциональным развитием ребенка. Приведенные материалы могут использовать и
те родители, чьи дети уже посещают детский сад или школу, и даже те, кто
размышляет над отцовством.

Конструктивна творчість дошкільників

Серия «Творчому педагогу»
Автор: Молодушкіна І. В.
Код: 30ДНТ5, 160 с.
Формат: А5

Посібник містить теоретичні основи реалізації конструктивної діяльності з дітьми
дошкільного віку; конспекти занять для дітей різних вікових груп; ілюстрований
матеріал, що розкриває особливості роботи з дітьми за різними видами
конструювання.

Гиперактивный ребенок

Серия «А мой не такой как все»
Автор: Кириллова Е. А., Беляева Е. Э.
Код: 30НТ1, 176 с.
Формат: А5
Эта книга позволит взрослым сформировать целостное представление о
наиболее часто встречающейся форме нарушения нервно-психического
развития у детей; ознакомиться с причинами его возникновения; узнать
особенности проявления ГРДВ у детей различного возраста; ознакомиться с
принципами эфективного воспитания гиперактивного ребёнка

Уроки майстерності для шкільного психолога

Серия: Психологічна служба школи
Автор: Туріщева Л. В.
Код: 30ПСШ16,128 с.
Формат: А5

Сьогодні психолог у школі не тільки проводить діагностування,
консультації, тренінги, але й все частіше виступає в ролі педагога,
викладаючи спец.курси, факультативи. На відміну від вчителівпредметників, у шкільного психолога майже немає в арсеналі відповідних
методичних посібників, підручників.
Автор пропонує матеріали, які допоможуть Вам ефективно підготуватися й
провести заняття, використовуючи сучасні прийоми, форми та методи
роботи.

Щедрик-Ведрик. Календарно-обрядові пісні, сокромовки,
лічилки
Серия «Бібліотечка школяра. Українознавство»
Код: 30БШ4, 192 с.
Формат: А5

Збірник містить значний обсяг найкращих зразків фольклору, що
згруповано за тематичними розділами: "календарно-обрядова поезія",
"Лічилки, жмурилки", "Народні прикмети". Матеріал дібрано з урахуванням
потреб учнів загальноосвітніх шкіл.
Видання стане надійним помічником учням, учителям, вихователям під час
підготовки до занять із української мови та літератури, українознавства,
написання творів тощо.
У серії "Бібліотечка школяра. Українознавство" також пропонуються
видання: Прислів’я, приказки, загадки. Словник синонімів та антонімів.
Словник труднощів української мови. Словник фразеологізмів та сталих
виразів. Традиції, обряди, символи, обереги

Усі уроки навчання грамоти. 1 клас. І семестр (за букварем М.
С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко)

Серия «УСІ уроки»
Автор: О. Б. Полєвікова
Код: 30ППШ126, 576 с.
Формат: А5

Посібник містить орієнтовне календарне планування та конспекти 124
уроків навчання грамоти (І семестр) за букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф.
Скрипченко, складені відповідно до оновлених структури і змісту
початкового навчання української мови за чинною програмою (К.:
Початкова школа, 2006). Значна кількість уроків нестандартні за формою.
У посібнику пропонується методика роботи з дитячою книжкою, письмо
букв за алгоритмом, система творчих вправ.
Для вчителів початкових класів.

Залишайтесь з тими, хто Вас підтримує!

