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Tropiciele to cykl dla klas 1–3, który doskonale sprawdza się w pracy z zespołem uczniów o zróżnicowanym
poziomie gotowości szkolnej. Zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy, jednocześnie daje

uczniom możliwość samodzielnych poszukiwań i badań.

Zalety cyklu to przede wszystkim:

· nowoczesne metody nauczania – np. trening pamięci wzrokowej i słuchowej, techniki szybkiego
czytania, ćwiczenia logopedyczne;

· nastawienie na podmiotowość ucznia – duży nacisk położony na sferę uczuć, relacje z
rówieśnikami oraz rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji;

· kąciki tematyczne – ciekawe materiały rozbudzające zainteresowania dziecka;

· wysokiej klasy grafika – rysunki przygotowane przez najlepszych polskich ilustratorów,
zachęcające do interpretacji tekstu i eksperymentów artystycznych.

Karty ćwiczeń zawierają ciekawe, pomysłowe zadania, które doskonalą pisanie, sprawdzają umiejętność
czytania oraz czytania ze zrozumieniem, przygotowują do opanowania podstaw wiedzy o języku.

Część treści tradycyjnie już ujęta jest w kącikach tematycznych poznanych we wcześniejszych klasach:
Lektury, Zrób to sam!, Ćwiczymy z Noni, ćwiczenia nawiązujące do Listów od Hani i Henia,Muzyka

oraz Zadania dodatkowe dla dzieci pracujących szybciej. Kącik „Czytam sam”, który w klasie drugiej został
przekształcony w „Czytam ze zrozumieniem”, dla trzecioklasistów przybrał formę kącika Czytam i

interpretuję. Na stronach Piszemy poprawnie – podobnie jak w klasie drugiej – znajduje się podsumowanie
wiedzy ortograficznej podanej na marginesach materiału edukacyjnego. Na koniec pierwszego etapu edukacji

pojawiły się także ćwiczenia sprawdzające wiedzę podaną w kąciku Tropimy ortografię.

Skład pakietu „Tropiciele” do klasy 3

· Materiały edukacyjne (cz. 1–5)

· Karty ćwiczeń (cz. 1–5)

· Karty ćwiczeń. Przyroda (cz. 1 i 2)

· Matematyka (cz. 1–5)

· Wyprawka (cz. 1 i 2)

· Karty plastyczne

· Zajęcia komputerowe – materiał edukacyjny z ćwiczeniami i CD-ROM-em
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