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Hra s číslami 16,78€
pôvodne

Čítajte a počúvajte príbehy, hľadajte nové výrazy                         
v obrázkoch a precvičujte si slovnú zásobu                                        
prostredníctvom rozprávania, vypracovávania cvičení                
či hraním hier!

Oxford Word Magic je obrázkový slovník plný                          
príbehov, hier a ilustrácií, ktorý vás zábavným                         
spôsobom naučí 1500 anglických slov a výrazov.
Slovná zásoba je rozdelená do 35 tém spracovaných                   
do knižnej verzie, ktorá je doplnená interaktívnym 
CD-ROM. Na posledných stranách knihy nájdete                    
abecedný zoznam slovnej zásoby spolu s odkazom                  
na strany, kde je daný výraz použitý.



Interaktívny CD-ROM je skvelým animovaným                              
doplnkom ku knihe, ktorý obohatí výučbu na hodinách 
či sa stane užitočnou pomôckou domáceho štúdia. 

Po jednotlivých lekciách, celou slovnou zásobou                          
až do cieľa, Vás bude sprevádzať čarovné vozidlo.                  
Je už len na Vás či pôjdete postupne po lekciách alebo 
začnete od témy, ktorá sa Vám páči najviac. Spolu na Vás 
čaká 35 zastávok, ktoré tematicky kopírujú knihu                           
a každá zastávka symbolizuje jednu lekciu. 

Vďaka interaktívnemu spracovaniu tém sa aj z bežného 
cvičenia stane zábavná hra pre deti.
Ku každej téme nájdete nahovorené príbehy z knihy, 
množstvo tajničiek a cvičení na dopĺňanie novej slovnej 
zásoby vo forme hier a tiež aj cvičenia na precvičovanie 
správnej výslovnosti a pravopisu celej slovnej zásoby po 
jednotlivých témach.

Jill a Mike sú súrodenci, ktorí Vás spolu s ich rodinou                 
a priateľmi, budú hravou cestou sprevádzať každou 
témou.
Jednotlivé lekcie sú spracované do textov či dialógov               
a doplnené mnohými ilustráciami, cvičeniami, hrami                
a slovnou zásobou premietnutou  do obrázkov. 

The House

Recycling

19. sport
20. at the seaside
21. the travel game
22. at the station
23. at the airport
24. a magic castle
25. festivals
26. Muddy´s year
27. opposites
28. space
29. the world
30. the British Isles
31. London 
32. on a treasure hunt
33. on a farm
34. at a safari park
35. animals

1. our family
2. the body
3. the house
4. in the kitchen
5. Jill´s room
6. Jill´s week
7. a busy Sunday
8. in the playground
9. the numbers game
10. at school
11. in town 
12. in the market
13. at a restaurant
14. Mike´s birthday
15. recycling
16. machines in the home
17. entertainment
18. hobbies

Témy:

www.OXICO.sk

EAN Title cena cena po zľave Počet ks

9780194316675 Oxford Word Magic + CD-ROM 16,78 € 3,90 €


