ALBRA
ETICKÁ VÝCHOVA

3/2017

PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

8-2051

169,-

Jak lze učebnice v praxi využít?
■ v doplňkovém předmětu
etická výchova
■ v dlouhodobých (14–20 dní
̶ vhodné na školy v přírodě)
a celoročních projektech
■ v krátkodobých projektech
(např. jeden den v týdnu po
dobu asi půl roku)
■ v mezipředmětových vztazích
(český jazyk, dramatická
a výtvarná výchova atd.)
■ v třídnických hodinách
■ ve školních družinách

Pracovní učebnice Etická výchova 1
– Kouzelné peříčko pro 1. a 2. ročník ZŠ
(H. Novotná, I. Dufková, E. Špačková)
spolu s učebnicí Etická výchova 2
– Čarokámen pro 3., 4. a 5. ročník ZŠ
a pracovním sešitem (H. Novotná,
E. Špačková) tvoří inspirativní soubor
výukového materiálu pro etickou
výchovu na 1. stupni ZŠ s barevnými
i černobílými ilustracemi
L. Ernýgrové.
Obě učebnice doplňují Metodické pokyny a rozšiřující náměty her.
Koncepce učebnic vyhovuje RVP ZV.

1

hry, náměty,
nápady,
motivační
příběhy,
dobrodružství,
detektivní úkol,
žádná nuda

99,8-2054

ETICKÁ VÝCHOVA 1
KOUZELNÉ PEŘÍČKO
(pro 1. a 2. ročník ZŠ)

Pracovní učebnici provází interaktivní text pohádkového příběhu, kde hlavní roli hrají základní
pravidla slušného chování a jednání, která pomáhá dětem zvládnout magická postavička průvodce Chumlíka. Součástí každé učebnice je skutečné peříčko určené pro některé hry.

2

ETICKÁ VÝCHOVA 2
ČAROKÁMEN
(pro 3., 4. a 5. ročník ZŠ)

Komplet Etická výchova 2 volně navazuje na pracovní učebnici Etická výchova 1.
Děti zaujme motivační příběh z běžné základní školy se zaměřením dlouhodobého
projektu na zlepšování vztahů ve třídě. Dostávají se prostřednictvím příběhu do říše
fantazie Doby snů. Hravou formou se učí zvládat nejprve základní sociální dovednosti
až po ty náročnější. Čeká na ně i detektivní úkol, který postupně řeší pomocí splněných
úkolů. Cílem projektu je posílit prosociální chování žáků. K tomu
mohou vhodně posloužit přiložené samolepky smajlíků
– „Radovanů“ v pracovním sešitě.

Seznamovací hry
Naučit se říkat „NE“
Silné stránky
Vyjadřování citů

129,169,-

Tvořivost
Slušné chování
Řešení konfliktů
Spolupráce
Rituály
Třídní pravidla
Pravidla
komunikace
Hry pro zklidnění
Motivační „budíčky“
Celoroční motivační
hra

99,-

◄▲ 8-2052
▲ 8-2055
◄ 8-2052-2
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