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ACTIVITAT PER APRENDRE
Reconeguem formes
Observa amb atenció els objectes de la dreta.

Observa amb atenció els objectes de la dreta.

Relaciona amb una línia els objectes quadrats
amb el quadrat taronja de l’esquerra.

Relaciona amb una línia els objectes circulars
amb el cercle taronja de l’esquerra.
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Aquest llibre conté diversos jocs
i exercicis inspirats en els principis
del mèto de Montessori . Totes les activitats
estan dissenyades per estimular les capacitats
co gnitives dels infants. Els nens i nenes hi
aprendran a reconèixer les característiques
dels animals d’una granja i es divertiran
co mpletant recorreguts, identificant
i acolorint formes, retallant imatges
i col·locant-hi un munt
d’adhesius.
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inspirats en els principis del mèto de Montessori.
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Gràcies a aquests jocs divertits i vistosos, els nens
i nenes aprendran a conèixer les formes geo mètriques
i a descobrir un nou món pel seu co mpte.
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