Spoštovani starši,
matematika je eden tistih predmetov, pri katerem je potrebnih veliko vaj, da otroci naučeno snov
zares utrdijo in znajo pozneje tudi uporabiti. Pogosto jim zmanjka volje za reševanje vedno novih
in novih nalog, brez »treninga« pa znanja ni.
Matematične naloge, ki bi v otrocih vzbujale pozitivna čustva, spodbujale željo po
reševanju novih nalog, gojile zdravo tekmovalnost in potrebo po izboljšanju svojega
rezultata – ob tem pa prinašale trdno zasidrano znanje, so želje učiteljev in staršev.
Spletna vadnica s prek 1500 spletnimi nalogami od 1. do 5. razreda je zasnovana v podporo
učenju in poučevanju matematike ter nadomešča tiskano vadnico, nudi pa še veliko več …
Vstopite v vadnico in preskusite DEMO dostop na https://vadnica.moja-matematika.si/
Dodano vrednost ima tudi za učitelje in starše:
- učiteljem omogoča usmerjanje učencev ter pripravo in pregledovanje spletnih domačih nalog;
- starši lahko sproti ugotavljate, kako uspešen je vaš otrok pri doseganju učnih ciljev.
Za uspešno pridobivanje znanja je najučinkoviteje, če sta učitelj in učenec v spletni vadnici povezana.
Zato smo oblikovali ponudbo za šole, ki tak način podpira:
cene dostopov za šolsko leto 2019/20
dostop traja do 31. avgusta 2020

naročilo in plačilo prek šole

50 % POPUST

1. razred BREZPLAČNO

2. – 5. razred 12,60 € 6,30 € za šolsko leto
za posameznega učenca pri naročilu in plačilu prek šole

2. – 5. razred: enomesečno brezplačno preizkušanje

samostojni naročniki

1. – 5. razred
22,20 € 11,10 € za šolsko leto
nakup za otroka uredijo starši na spletni strani
www.moja-matematika.si

Šolsko leto je na polovici, zato smo ceno naročnine ZNIŽALI ZA 50 %
Akcija s popustom traja do 15. marca 2020.
Zvonka Kos
Veliko veselja z matematiko vam želimo,
Ljubljana, januar 2020

Spletna založba, Zvonka Kos s.p.
zvonka.kos@moja-matematika.si 041 725 432
www.moja-matematika.si

Strinjam se z uporabo/nakupom spletne vadnice moja-matematika.si prek šole.
Soglašam z uporabo podatkov (ime, priimek, razred, šola) zgolj za potrebe sodelovanja v spletni
vadnici v tem šolskem letu (GDPR).
podpis starša
razred
ime in priimek učenca/ke

obrazec je za učiteljevo evidenco

