JÁTSZVA LESZEL OKOSABB!

A LÜK Európa egyik legnépszerűbb
játékos készségfejlesztő termékcsaládja.

www.mora.hu/luk

Logika – Ügyesség – Kitartás
A LÜK egy több mint 50 éves képességfejlesztő, játékos tanulási rendszer, mely jelenleg
35 országban, 18 nyelven érhető el, több országban az oktatási rendszer szerves részét képezi.
Műanyag lapokból készült, önellenőrzést segítő okostáblából és eltérő tematikájú feladatokat tartalmazó füzetekből álló, 3 és 12 éves korosztály számára játékos tanulást biztosító
rendszer, melyet egyre több gyerek, szülő és pedagógus ismer immár Magyarországon is.
A rendszer összefoglaló neve, a LÜK a játék lényegét kifejező szavak kezdőbetűiből összeállított
mozaikszó. A magyar közönség számára a Logika, Ügyesség, Kitartás, a német eredetiben pedig
a Lernen, Üben, Kontrollieren (tanulni, gyakorolni, ellenőrizni) szavaké.
A LÜK szellemi atyja a német Heinz Vogel volt. Ő fejlesztette ki a LÜK tanulási módszert 1967ben. A gyerekek különböző feladatokat kaptak, melyek megoldásának helyességét az ellenőrzőkészlet és a megoldókulcs segítségével önmaguk is azonnal felismerték, és korrigálhatták hibáikat. Ez az újszerű tanulás–gyakorlás–önellenőrzés–javítás szemlélet az élményalapú,
játékos tanulást helyezi előtérbe. A kezdetektől ez a LÜK program sikerének titka.

A hatalmas sikerre és a növekvő érdeklődésre való tekintettel három rendszert
dolgoztak ki különböző ellenőrzőkészletekkel különböző korcsoportok számára:
 A bambinoLÜK a 2–6 éves korosztályt célozza meg az első szavaktól az iskola-előkészítő
szakaszig. A 6 darabos, ﬁgurás készlet a kicsik számára is könnyen áttekinthető, nem igényli
a betűk és számok ismeretét.
 A 12 darabos miniLÜK az óvoda–iskola átmenetre, az iskolai kulcskompetenciák fejlesztésére
és az általános iskola alsó tagozatára helyezi a hangsúlyt, célja a 6–10 éves gyerekek sokoldalú
fejlesztése és az alsós tananyag gyakorlása.
 A 24 darabos készlettel használható LÜK a nagyobb, 10 év körüli diákoknak készül. De lehetőséget biztosít azoknak a gyerekeknek, akik még nagyobb kihívásokra vágynak.
A füzetek által feldolgozott témák nagyon széles skálán mozognak: matematika, anyanyelv
– ezen belül szövegértés, helyesírás, olvasás –, idegen nyelv, környezetismeret, közlekedés,
valamint logikai készségfejlesztés, iskola-előkészítés, tantárgyi koncentráció stb. Magyarországon immár a Móra Kiadó forgalmazza a LÜK-öt, és fejleszti a magyar iskolai elvárásoknak, az
oktatási rendszernek leginkább megfelelő LÜK füzeteket.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI?
A játék egy (6, 12 vagy 24 darabos) ellenőrzőtáblából, a LÜK OKOSTÁBLÁ-ból és a hozzá választható, több mint 100 különböző témájú füzetből áll. A tábla egyszeri megvásárlása után szabadon válogathatnak a legkülönfélébb tematikájú füzetekből a gyermekek. A füzetek következetes,
könnyen követhető felépítésükkel, fokozatosan nehezedő feladataikkal, önellenőrző eszközükkel
a családok és pedagógusok kedvence.

A LÜK TERMÉKCSALÁD FELÉPÍTÉSE

 A legkisebbeknek ajánljuk a bambinoLÜK sorozatunkat, ahol
a hat, piktogrammal ellátott műanyag lapocskát kell áthelyezni a doboz
felső feléről az alsóra a margón látható utasításokat követve. Ezzel a sorozattal az iskolakezdéshez szükséges összes kompetencia fejleszthető.

 A klasszikus miniLÜK füzeteken belül
• az első lépést az iskola-előkészítő füzetek jelentik.
A feladatok a könnyed iskolakezdést hivatottak
előkészíteni, az ahhoz szükséges képességeket
fejlesztik.
• a továbblépést szolgálják az évfolyamokra
és fejlesztési területekre, tantárgyakra
specializált füzeteink.
• az évente megrendezésre kerülő LÜK-bajnokság feladatait tartalmazó
Legyél te is LÜK-bajnok! füzetek egyre nehezedő, az éves tananyagot
feldolgozó feladataikkal kiváló lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozásra,
a felzárkóztatásra egyaránt.
• készségfejlesztő, tematikus füzeteink nagyobb
lehetőséget biztosítanak a továbblépésre.

 A 24 darabos LÜK-készlet a hozzá
tartozó füzetekkel még nagyobb teret
enged a fejlesztésnek.

 A táblába csúsztatható,
zsebnyi méretű
pocketLÜK
képességfejlesztő
füzetek kiválóak
utazáshoz is.

BAMBINOLÜK – A LEGKISEBBEKNEK
Azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudnak olvasni,
írni, számolni, a bambinoLÜK kiváló alapozást jelent,
sok-sok sikerélménnyel. Az okostábla nagy méretű lapocskái a kisgyermek számára könnyen kezelhetőek.
Óvodában, bölcsődében, otthon egyaránt a játékos
tanulás kitűnő eszköze.
A szöveget nem tartalmazó feladatok alkalmasak arra,
hogy a gyerekek akár önállóan is használni tudják a füzeteket, ezzel is elősegítve az önálló munkavégzés kialakulását. A füzetekben található feladatok fejlesztik
a megﬁgyelőképességet, a kitartást, a logikus, problémamegoldó gondolkodást. Segítik a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyítik az iskolakezdést.
Minden oldalpár egy-egy újabb játék. A cél az, hogy a játék folyamán minden felső képnek megtaláljuk a párját az alsó oldalon, és a felfedezett szabálynak megfelelően az okostábla mind a hat
műanyag lapocskáját áthelyezzük a felső oldalról az alsó mezőkre.
A párkeresés szabályát a margón lévő képek segítségével találjuk meg.
A legkisebbeknek szóló füzeteket az alábbi tematika szerint csoportosíthatjuk:

MEGFIGYELÉS, LOGIKUS GONDOLKODÁS, MEMÓRIAFEJLESZTÉS, KONCENTRÁCIÓ
Játékos feladatok az összpontosítás, a megﬁgyelés, az általánosítás és a viszonyítás képességének fejlesztéséhez. A feladatlapok megoldása segíti a kisgyermeket abban, hogy a környezetében
lévő dolgokat alaposabban megﬁgyelje, és megﬁgyeléseit, a részleteket is elemezve, összehasonlítsa. Miközben játékosan a fontosabb részletek kiválasztásával foglalkozik, egyre kitartóbban
és elmélyültebben lesz képes ﬁgyelmét egyetlen kérdés megoldására összpontosítani.

SZÁMLÁLÁS, SZÁMKÉPEK, MŰVELETEK, ÓRA
Ezt a témakört feldolgozó füzeteink egyszerű, játékos feladatokat tartalmaznak a számfogalom
kialakításához és fejlesztéséhez. A feladatlapok megoldása segíti a kisgyermeket abban, hogy
a környezetében lévő dolgokat alaposabban megﬁgyelje, összehasonlítsa és megszámlálja. Miközben a számok világával barátkozik, megismeri a számjegyeket is.

ASSZOCIÁCIÓ, SZÓKINCSFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
A füzetek feladatai fejlesztik a szókincset, az általánosítás és a viszonyítás képességét egyaránt, ráadásul
kitartásra, összpontosításra is ösztönöznek. Érdemes
a feladatok megoldása közben odaülni a kisgyermek
mellé, és megbeszélni vele, hogy melyik képpár miért
tartozik össze, így a füzet különösen alkalmas a beszédfejlesztésre is.

www.mora.hu/luk

LDI001 BambinoLÜK kezdőcsomag – táblával
Azoknak a gyerekeknek szól, akik még nem találkoztak a játékkal. Számukra nyújt segítséget a Legelső bambinoLÜK
füzet, amely lépésről lépésre mutatja meg a játékszabályt,
és néhány egyszerű feladat segítségével elmélyíti a játék menetét. A füzet önállóan nem kerül kereskedelmi forgalomba.
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ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI103

Hasonlítsd össze!

megﬁgyelés, koncentráció, általánosítás

LDI104

Jól ﬁgyelj! 1. – Koncentrációfejlesztő játékok

asszociáció, viszonyítás, memóriafejlesztés

LDI109

Képek és formák 2.

megﬁgyelés, azonosság, különbözőség

LDI119

Átváltozott formák
– Alapozó feladatok óvodásoknak

megﬁgyelés, asszociáció,
memóriafejlesztés

LDI120

Bujkáló részletek
– Alapozó feladatok óvodásoknak

megﬁgyelés, viszonyítás, asszociáció

LDI125

Keress ugyanilyet! – Alapozó feladatok

megﬁgyelés, asszociáció, viszonyítás

LDI131

Színvilág

megﬁgyelés, asszociáció, koncentráció

LDI132

Az otthonom

megﬁgyelés, koncentráció

Képek és formák 2.

Képek és formák 2.

Megfigyelést, koncentrációt fejlesztő feladatok
A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termékcsaládja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanuláshoz
legfontosabb képességeket fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás.

Megfigyelést, koncentrációt
fejlesztő feladatok

Miért hasznos?
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a tanulás természetes,
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.

Íme néhány a bambinoLÜK füzetek számtalan előnye közül:
} Egyszerű, következetes, a kisgyermekek számára is követhető felépítés.
} Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.
} Fejleszti a megfigyelőképességet, azonosság és különbözőség fogalmát és a rész-egész
felismerését.
} Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.
} A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát, így csökken
a kudarcélmény és a frusztráció.
} Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.
} Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.
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ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI101

Számolni tanulok 1.
– Ismerkedés a számokkal

számlálás, számképfelismerés,
matematikai készségek

LDI102

Számolni tanulok 2.
– Ismerkedés a műveletekkel

számolás, műveletek,
matematikai készségek

LDI114

Marci és Marcsi cirkusza – Játékos
fejlesztő feladatok cirkuszt kedvelőknek

LDI115

Marci és Marcsi ünnepel – Játékos
fejlesztő feladatok ünnepelteknek,
meghívottaknak és mindenki másnak

LDI116

Csalaﬁntaságok színekkel és formákkal

szókincsbővítés, kommunikáció,
koncentráció

LDI122

Színek és formák

memóriafejlesztés, viszonyítás,
koncentráció

LDI123

Képtársítás – Gondolkodási és asszociációs készséget fejlesztő feladatok

asszociáció, memóriafejlesztés,
koncentráció

LDI126

Tavaszváró

megﬁgyelés, környezeti nevelés, évszakok

LDI133

Holdfény hercegnő és barátnői

szókincsfejlesztés, logikus gondolkodás

LDI134

Nyár van, nyár!

LDI135

Lombhullató

LDI136

Telelő

LDI138

Kemény Kéz, a kalózkapitány

LDI139

Barangolás a természetben

LDI140

Sündisznócska kalandjai

kommunikáció, szókincsbővítés

megﬁgyelés, környezeti nevelés,
évszakok

szókincsfejlesztés, logikus gondolkodás

megﬁgyelés, környezeti nevelés

ok 1.
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Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
alatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely egye
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ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI127

Csavargó – Képes történetek mesélésre,
beszélgetésre, tanulásra

szókincsfejlesztés, szókincsbővítés

LDI128

Mindenki segít

szókincsfejlesztés, szókincsbővítés,
asszociáció

LDI129

Én is iskolás leszek

iskola-előkészítés, koncentráció,
logikus gondolkodás

LDI130

Úton az óvodába – Biztonságos
közlekedés

koncentráció, környezeti nevelés,
közlekedés

LDI137

Hány óra?

megﬁgyelés, matematikai készségek, óra

LDI141

Ablak-zsiráf – Állatok

LDI142

Ablak-zsiráf – Közlekedés

megﬁgyelés, viszonyítás,
asszociáció

Úton az óvodába

Lorem ipsum

Úton az óvodába

Biztonságos közlekedés
A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
családja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely egye
síti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanuláshoz
legfontosabb képességeket fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémameg
oldó gondolkodás.

Lorem ipsum
A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
családja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely
egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanu
láshoz legfontosabb képességeket fejleszti: a megfigyelést, az összpontosítást, a kitartást,
Lorem ipsum
a probléma meg oldó gondolkodást.

Biztonságos közlekedés

Miért hasznos?
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a tanulás természetes,
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.

Állatok

Íme néhány a bambinoLÜK füzetek számtalan előnye közül:
} Egyszerű, következetes, a kisgyermekek számára is követhető felépítés.
} Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.
} Fejleszti a megfigyelőképességet, a koncentrációt, a kitartást, a logikus és probléma
megoldó gondolkodást.



Fejleszti a megfigyelőképességet, azonosság és különbözőség fogalmát és a rész-egész
felismerését.

} Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.



Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.



A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát,
így csökken a kudarcélmény és a frusztráció.



Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.

} A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát, így csökken
a kudarcélmény és a frusztráció.
} Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.
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Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.
Fejleszti a megfigyelőképességet, azonosság és különbözőség fogalmát és a rész-egész
felismerését.



Iskolakezdés előtt kiemelkedően fontos a manuális tevékenység, az ujjak finom
mozgásainak fejlesztése. A bambinoLÜK a mentális fejlesztésen túl ezt is elősegíti.



A gyermek önállóan ellenőrizheti tudását, és korrigálhatja az esetleges hibát,
így csökken a kudarcélmény és a frusztráció.



Egyéni és csoportos felhasználása egyaránt kitűnő választás.
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 Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.
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Közlekedés

Íme né hány a bambinoLÜK füzetek szám talan előnye kö zül:

LDI-xxx

MÓRA KÖNYVKIADÓ

Ablakzsiráf

 Egy szerű, kö vetkezetes, a kis gyer mekek szá mára is kö vethető fel építés.


 Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.

} Segíti a sikerorientált személyiség fejlődését, megkönnyíti az iskolakezdést.

999 Ft

Ablakzsiráf

Lorem ipsum

Miért hasznos?
A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termék
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi családja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos képességfejlesztő rendszer, mely
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és a gyors fejlődés lehetőségét. A tanu
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos láshoz legfontosabb képességeket fejleszti: a megfigyelést, az összpontosítást, a kitartást,
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a
tanulás természetes,
a probléma meg oldó gondolkodást.
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
Miért hasznos?
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.
A nyolcvanas évek óta egyre több kutatás bizonyítja, mennyire meghatározóak a későbbi
tanulási képességek szempontjából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért
a szülők mind nagyobb része kezeli hangsúlyosan már az óvoda előtt és alatt gyermeke játékos
fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos szempont, hogy a
tanulás természetes,
Íme né hány a bambinoLÜK füzetek szám talan előnye kö zül:
játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék. Mindezt együtt biztosítja az óvodásoknak
 Egy szerű, kö vetkezetes, a kis gyer mekek szá mára is kö vethető fel építés.
és iskolásoknak egyaránt ideális LÜK termékcsalád.
 Szöveg nélküli feladatok, melyeket a gyermekek egyedül is meg tudnak oldani.

MÓRA
LDI-xxx
MÓRA KÖNYVKIADÓ

itartás

5 éves

ogika
gyesség

kortól

2018. 08. 01. 6:35:18
@miniLUK

@morakonyvkiado

www.mora.hu

MÓRA

itartás

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden bambinoLÜK füzet: 999 Ft/db

Iskola-előkészítő füzetek

MiniLÜK – Játszva leszel okosabb
A klasszikus miniLÜK játék azoknak a gyerekeknek, akik már ismerik vagy felismerik a számokat 1–12-ig, és már összetettebb gondolkodásra is képesek.
Az okostáblához számtalan füzet közül lehet
választani, akár koncentráció, logikus gondolkodás, anyanyelv, matematika és idegen nyelv
témakörökben is.

A miniLÜK program felépítése
 A klasszikus miniLÜK füzeteken belül
• az első lépést az iskola-előkészítő füzetek jelentik.
A feladatok a könnyed iskolakezdést hivatottak
előkészíteni, az ahhoz szükséges képességeket
fejlesztik.
• a továbblépést szolgálják az évfolyamokra
és fejlesztési területekre, tantárgyakra
specializált füzeteink.
• az évente megrendezésre kerülő LÜK-bajnokság feladatait
tartalmazó Legyél te is LÜK-bajnok! füzetek egyre nehezedő,
az éves tananyagot feldolgozó feladataikkal kiváló lehetőséget
biztosítanak a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra egyaránt.
• készségfejlesztő, tematikus füzeteink
nagyobb lehetőséget biztosítanak
a továbblépésre.

Iskola-előkészítő füzeteink
Az ezekben a füzetekben található játékos feladatok csak úgy oldhatók meg, ha a kisgyermek több
logikai műveletet végez egyszerre. A benne szereplő képek pontos megﬁgyelése, összehasonlítása
és egymáshoz rendelése által igen hatékonyan fejleszthető a problémamegoldó képesség. A fokozatosan nehezedő feladatlapok megoldásához a gyermeknek egyre több szempontot kell ﬁgyelembe vennie. A fejtörők összetettségük révén jelentős mértékben hozzájárulnak a jobb és bal agyfélteke képességeinek összehangolt fejlődéséhez.

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

Iskola-előkészítő füzetek

5

ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI201

Iskolába készülök!
– Iskola-előkészítő logikai játékok

méretek és arányok, rész-egész, hasonlóság-eltérés fogalma, logikai összefüggések

LDI202

Figyelemfejlesztő gyakorlatok
– Iskola-előkészítő feladatok

kitartás és koncentráció, irányok, színek és
formák kombinációja

LDI203

Szemrevaló fejtörők
– Iskola-előkészítő logikai játékok haladóknak

logikus gondolkodás, megﬁgyelés,
összpontosítás

LDI204

Már hatig számolok
– Játékos ismerkedés a számok világával

matematikai kompetencia, számfogalom
kialakítása, elmélyítése

LDI224

Mire iskolás leszek 1. – Vizuális és
koordinációs iskola-előkészítő feladatok

vizuális képesség, rész-egész relációja,
részletek, folyamatok felismerése,
koordináció

LDI225

Mire iskolás leszek 2.
– Iskola-előkészítő tréning

LDI230

Összeadás és összekapcsolás – Játszva tanulok, logikusan gondolkodom; 5 éves kortól

logikus gondolkodás és koncentrációfejlesztő feladatok

LDI233

Bori és Bandi a nagymamánál

koncentráció, vizuális fejlesztés,
kommunikáció

LDI246

Látom, értem, tudom! – Iskola-előkészítő
feladatok a környező világról

sorrendiség, közvetlen környezet felfedezése, gyűjtőfogalmak elsajátítása

LDI247

Nézz körül! – Iskola-előkészítő feladatok
élő környezetünkről

élő környezet felfedezése, rész-egész
viszonyának felfedezése, jellemző tulajdonságok alapján történő rendszerezés

LDI605

Tér-irány gyakorlatok

irányok (előtte, mögötte, felette, alatta,
jobbra, balra) rögzítése, elmélyítése

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

1. osztályos kortól

MiniLÜK – Játszva leszel okosabb!
A tematikus, tantárgyi témaköröket feldolgozó füzeteinkkel gyerekjáték a tanulás.
A füzetek használatával fejleszthetjük többek között
 a hatékony, önálló tanulást,
 a modellalkotó képességet,
 a reprodukciós képességet,
 a kombinatív készséget,
 a szintetizálóképességet,
 valamint a komplex problémakezelést.
A feladatlapokhoz használt okostábla segítségével azonnali visszajelzést kapnak a gyerekek arról,
hogy jól oldották-e meg a feladatokat, lehetőséget ad az önellenőrzésre, és ezzel azonnali sikerélményhez juttatja őket.

1. OSZTÁLYOS KORTÓL AJÁNLJUK
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI206

Olvassuk és meg is értjük – Szövegértést
fejlesztő feladatok 1–2. osztályosoknak

rövid szövegek gyors, pontos megértése,
térbeli tájékozódóképesség fejlesztése

LDI210

Betűkóstolgató

betűk és hangok felismerése, koncentráció,
kommunikáció fejlesztése

LDI234

A hangzóktól a betűkig – Bevezető
gyakorlatok olvasástanuláshoz;
6 és 8 év közötti gyerekeknek

olvasás alapozását szolgáló feladatok

LDI235

A betűktől a szavakig – Bevezető
gyakorlatok; 6 és 8 év közötti gyerekeknek

egyszerű szavaktól a bonyolultabbak felé
haladva az olvasási sebesség növelése
érdekében

LDI248

Már szavakat olvasok!

LDI249

Már mondatokat olvasok!

LDI250

Már történeteket olvasok!

olvasási sebesség növelése,
szövegértés alapozása

Már mondatokat olvasok

Már mondatokat
olvasok

Olvasási képességfejlesztő játékok

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke iskola
kezdése zökkenőmentes lenne, ha a kisdiák gyor
san és örömmel tanulna, sikerélményei lennének, és
megszeretné a tanulást. Ennek legbiztosabb módja
a korához leginkább illő, játékos felkészülés.

Már szavakat olvasok

1�2.
osztály

Olvasási képességfejlesztő
játékok

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai
tapasztalatára alapozva készítették el, figyelembe
véve a gyermek életkorát, tudását és érdeklődését.
Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden or
szágban az adott oktatási rendszer sajátságaira alapoz.

Már szavakat
olvasok

Olvasási képességfejlesztő játékok

Olvasási képességfejlesztő
játékok
tyúk
1. osztály } segítik a differenciálást, felzárkóztatást.
Ebben a füzetben olyan játékok találhatók, melyek:

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke iskola
kezdése zökkenőmentes lenne, ha a kisdiák gyor
san és örömmel tanulna, sikerélményei lennének, és
megszeretné a tanulást. Ennek legbiztosabb módja
a korához leginkább illő, játékos felkészülés.

} fejlesztik a gyerekek olvasási készségét;

} önálló gyakorlásra ösztönöznek – a feladatokhoz

tartozó szemléletes képek segítségével;

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai
tapasztalatára alapozva készítették el, figyelembe
véve a gyermek életkorát, tudását és érdeklődését.
Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden or
szágban az adott oktatási rendszer sajátságaira alapoz.

a-ján-dék

Játszva leszel okosabb!

lab-da

A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!

Ebben a füzetben olyan játékok találhatók, melyek:
} fejlesztik a gyerekek olvasási készségét;
} önálló gyakorlásra ösztönöznek – a feladatokhoz

tartozó szemléletes képek segítségével;
} segítik a differenciálást, felzárkóztatást.

LDI-249
999 Ft

Játszva leszel okosabb!

MÓRA KÖNYVKIADÓ

@miniLUK

A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!
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1. osztályos kortól
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI204

Már hatig számolok!
– Játékos ismerkedés a számok világával

matematikai kompetencia, számfogalom
kialakítása, elmélyítése

LDI205

Már tízig számolok! – Játékos ismerkedés
a számok világával

összeadás, kivonás, bontás,
pótlás tízes számkörön belül

LDI207

Már húszig számolok!
– Fejszámolási feladatok kisiskolásoknak

összeadás és kivonás
a húszas számkörben

LDI230

Összeadás és összekapcsolás
– Játszva tanulok, logikusan
gondolkodom; 5 éves kortól

logikus gondolkodás és koncentrációfejlesztő feladatok

LDI218

Játékos matematika 1. – Kompetenciafejlesztő feladatok 7 éves kortól

LDI219

Játékos matematika 2. – Kompetenciafejlesztő feladatok 7 éves kortól

LDI231

A számokat ismerem – a számolást
szeretem 1. – Feladatok számolási
nehézségek leküzdéséhez

matematikai kompetenciafejlesztés,
logikus gondolkodás

LDI251

Környezetünk titkai 1.

koncentráció, vizuális fejlesztés,
környezeti nevelés

LDI601

Rejtvényfalatok 1.

1. és 3. osztály, gondolkodást és
kombinációs készséget fejlesztő feladatok

LDI605

Tér-irány gyakorlatok

logikus gondolkodás – iskola-előkészítő

Már tízig számolok

Már tízig
számolok

Játékos ismerkedés a számok világával

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke iskola
kezdése zökkenőmentes lenne, ha a kisdiák gyor
san és örömmel tanulna, sikerélményei lennének, és
megszeretné a tanulást. Ennek legbiztosabb módja
a korához leginkább illő, játékos felkészülés.

matematikai kompetenciafejlesztő
feladatok

1�2.
osztály

Játékos ismerkedés
a számok világával

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai
tapasztalatára alapozva készítették el, figyelembe
véve a gyermek életkorát, tudását és érdeklődését.
Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden or
szágban az adott oktatási rendszer sajátságaira alapoz.
Ebben a füzetben olyan játékok találhatók, melyek:
} elmélyítik a 10es számkörön belüli műveleteket,
} összetett feladatok megoldására ösztönöznek,
} fejlesztik a matematikai kompetenciát,
} segítik a differenciálást, felzárkóztatást.

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!

LDI-205
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A számokat ismerem
– a számolást szeretem 1.

A számokat ismerem –
a számolást szeretem 1.

Feladatok számolási nehézségek leküzdéséhez

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai tapasztalatára ala
pozva készítették el, figyelembe véve a gyermek életkorát, tudását és
érdeklődését. Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden országban az adott
oktatási rendszer sajátságaira alapoz.
A füzet célja a számfogalom kialakítása, az alapvető számtani műveletek
megoldásának automatizálása.
Valamennyi feladat alkalmas az önálló munkára, megoldásra, az össze
függések egyéni felismerésére.
A kötet alábbi témakörökre fókuszál:
} számok, számfogalom,
} számsorok, mennyiségek és számok egymáshoz rendelése,
} részegész viszonya,
} összeadás és kivonás 20as számkörben,
} számolás ötösével,
} számok pótlása, számfelbontás,
} felezés és duplázás,
} megfordítható, felcserélhető feladatok, egymáshoz rendelés és összeha
sonlítás.
Ideális feladatok akár a matematikaoktatás bevezetéséhez az első osztályok
ban, akár napi gyakorlásként a napköziotthonokban vagy odahaza.

Feladatok számolási
nehézségek leküzdéséhez
1. osztály

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!
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2. osztályos kortól

2. OSZTÁLYOS KORTÓL AJÁNLJUK
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI206

Olvassuk és meg is értjük – Szövegértést
fejlesztő feladatok 1–2. osztályosoknak

LDI213

Történetek a banyatanyáról
– Boszorkányosan szőtt szövegértési
feladatok 2. osztályos kortól

LDI215

Történetek a lovagvárból
– Lovagi agytornára való szövegértési
feladatok 2. osztályos kortól

LDI255

Vadászom, utamból kotródj! – Játékos
olvasónapló Fekete István Vuk című
regényéhez

LDI260

Tamara és Arnold – 2.osztály

Játékos anyanyelvi feladatok

LDI262

Sirály a király

anyanyelvi képességfejlesztés,
tudatos nyelvi magatartás

LDI234

A hangzóktól a betűkig – Bevezető
gyakorlatok olvasástanuláshoz;
6 és 8 év közötti gyerekeknek

olvasás alapozását szolgáló feladatok

LDI235

A betűktől a szavakig – Bevezető gyakorlatok; 6 és 8 év közötti gyerekeknek

egyszerű szavaktól a bonyolultabbak felé
haladva az olvasási sebesség növelése

LDI237

Hangoztató – Magán- és mássalhangzók
időtartama, 2–4. osztály

magán- és mássalhangzók időtartamának
gyakorlása, tudatos nyelvhasználat
megalapozása

LDI249

Már mondatokat olvasok!

LDI250

Már történeteket olvasok!

LDI533

Nyelvelő – 2. osztály,
– Játékos anyanyelvi feladatok

LDI541

Forgasd ki a szavaimat!
– Játékos anyanyelvi és szövegértési
feladatok 2. osztály

LDI551

Szavak ásza – Legyél te is LÜK-bajnok
anyanyelv 2. osztály

LDI559

Szóba állunk – Legyél te is LÜK-bajnok
anyanyelv 2. osztály

rövid szövegek gyors, pontos megértése,
térbeli tájékozódóképesség fejlesztése

szövegfeldolgozás,
szövegértés fejlesztése

olvasási sebesség növelése,
szövegértés alapozása

tananyaghoz kapcsolódó
anyanyelvi kompetenciafejlesztő
feladatok

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

2. osztályos kortól

Már mondatokat olvasok

Már mondatokat
olvasok

Olvasási képességfejlesztő játékok

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke iskola
kezdése zökkenőmentes lenne, ha a kisdiák gyor
san és örömmel tanulna, sikerélményei lennének, és
megszeretné a tanulást. Ennek legbiztosabb módja
a korához leginkább illő, játékos felkészülés.

1�2.
osztály

Olvasási képességfejlesztő
játékok

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai
tapasztalatára alapozva készítették el, figyelembe
véve a gyermek életkorát, tudását és érdeklődését.
Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden or
szágban az adott oktatási rendszer sajátságaira alapoz.
Ebben a füzetben olyan játékok találhatók, melyek:
} fejlesztik a gyerekek olvasási készségét;
} önálló gyakorlásra ösztönöznek – a feladatokhoz

tartozó szemléletes képek segítségével;
} segítik a differenciálást, felzárkóztatást.

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!
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2. osztályos kortól
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI208

Már százig számolok!
– Fejszámoló feladatok 2. osztályos kortól

matematikai készségfejlesztés,
műveletek a 100-as számkörben

LDI209

Már szorozni-osztani is tudok!
– Fejszámoló feladatok 2. osztályos kortól

hatékony segítség a szorzás
és bennfoglalás gyakorlásához

LDI220

Játékos matematika 3. – Kompetenciafejlesztő feladatok 8 éves kortól

LDI221

Játékos matematika 4. – Szorzás/osztás,
kompetenciafejlesztő feladatok
2. osztályos kortól

LDI229

Számolj okosan – 8 éves kortól

matematikai kompetencia, számok
és műveletek, matematikai rejtvények,
geometriai feladatok, logikus gondolkodás

LDI232

A számokat ismerem – a számolást
szeretem 2. – Feladatok számolási
nehézségek leküzdéséhez második
osztályosok számára

logikus gondolkodás, matematikai
kompetenciafejlesztés

LDI524

V. LÜK-bajnokság – matematika 2. osztály

LDI532

Számkirály – 2. osztály

LDI540

Számolok veled – 2. osztály

LDI548

Számtalan fejtörő – 2. osztály

LDI556

Nem mind 1 – matematika 2. osztály

matematikai kompetenciafejlesztő
feladatok

tananyaghoz kapcsolódó
matematikai kompetenciafejlesztő
feladatok

matematikai gondolkodást
fejlesztő feladatok

Játékos matematika 4.

Játékos
matematika 4.

Szorzás / osztás
Kompetenciafejlesztő feladatok

Ez a miniLÜK füzet az oktatási követelményekkel összhangban,
egy alapvető és átfogó „matematikai alapképzés” keretében
kínál különböző feladatokat öt témakör köré csoportosítva:
} Számok és műveletek
} Terek és formák
} Minták és struktúrák
} Mennyiségek és mérések
} Adatok, gyakoriság és valószínűség.

2. osztály

Szorzás / osztás
Kompetenciafejlesztő
feladatok

A feladatok három képességet tartanak szem előtt:
} Reprodukálás
} Összefüggések felismerése
} Törvényszerűségek és alkalmazásuk

Ezeken kívül hangsúlyt fektet a következő matematikai kompeten
ciákra is: az érvelés, matematikai ábrázolás, kommunikáció, felada
tok felállítása és problémamegoldás.
A feladattípusokkal a matematikakompetencia differenciáltan és
strukturáltan gyakorolható.

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!

LDI-221
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A számokat ismerem
– a számolást szeretem 1.

A számokat ismerem –
a számolást szeretem 1.

Feladatok számolási nehézségek leküzdéséhez

Számkirály

Számkirály

Matematikai gondolkodást
fejlesztő feladatok

Logika, Ügyesség, Kitartás Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termékcsaládja. 50 év pedagógiai tapasztalataira építő, képességfejlesztő és oktató rendszer, mely egyesíti
magában a játszva tanulás örömét és gyors eredményét.
A 2010 óta megrendezésre kerülő LÜK-bajnokság egy olyan
többfordulós verseny, amelynek során a 2., 3. és 4. osztályos
gyerekek mérik össze tudásukat magyar, matematika és logika
témakörökben.
Ebben a füzetben a 3. osztályosok matematika versenyfeladatait
gyűjtöttük csokorba. Az egyre nehezedő feladatsorokat szabadon használhatjuk akár heti rendszerességgel, akár a gyerekek
egyéni fejlődési üteméhez alkalmazkodva.
A már jól bevált LÜK-rendszer segítségével pedig a gyerekek önállóan is ellenőrizni tudják megoldásaikat.
A füzetben feldolgozott témakörök:
} számok a számegyesen;
} számpiramis;
} mértékegységek átváltása;
} műveletek és helyiértékes bontások;
} hiányzó műveletek.

Matematikai gondolkodást
fejlesztő feladatok
2. osztály

A több mint 100 miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai tapasztalatára ala
pozva készítették el, figyelembe véve a gyermek életkorát, tudását és
érdeklődését. Európa legnépszerűbb képességfejlesztő játéka több
ország oktatási rutinjának szerves része, de minden országban az adott
oktatási rendszer sajátságaira alapoz.
A füzet célja a számfogalom kialakítása, az alapvető számtani műveletek
megoldásának automatizálása.
Valamennyi feladat alkalmas az önálló munkára, megoldásra, az össze
függések egyéni felismerésére.
A kötet alábbi témakörökre fókuszál:
} számok, számfogalom,
} számsorok, mennyiségek és számok egymáshoz rendelése,
} részegész viszonya,
} összeadás és kivonás 20as számkörben,
} számolás ötösével,
} számok pótlása, számfelbontás,
} felezés és duplázás,
} megfordítható, felcserélhető feladatok, egymáshoz rendelés és összeha
sonlítás.
Ideális feladatok akár a matematikaoktatás bevezetéséhez az első osztályok
ban, akár napi gyakorlásként a napköziotthonokban vagy odahaza.

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!

LDI-231

A feladatsorok kiválóan alkalmasak:
} képességfejlesztésre;
} egyéni differenciálásra;
} tehetséggondozásra és felzárkóztatásra;
} otthoni gyakorlásra egyaránt.

999 Ft
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A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!
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Játszva leszel okosabb!

LDI-532

Feladatok számolási
nehézségek leküzdéséhez
1. osztály
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2. osztályos kortól
KÓD

CÍM

LDI245

Mit mutat a mutató?
– Ismerkedés az órával

az óra, idő fogalmának elmélyítése, időpontok
egymáshoz való viszonyulása, napirend

LDI252

Környezetünk titkai 2.

környezeti nevelés, koncentráció

LDI538

Logikai bukfenc 1. – 2. osztály

LDI546

Légy észnél! – 2. osztály

LDI554

Észtekergető – 2. osztály

LDI562

Ész szerűen – logika 2. osztály

LDI602

Rejtvényfalatok 2. – 2. és 4. osztály

LDI604

Kirakó 2.

at a mutató?

FEJLESZTÉSI TERÜLET

logikus gondolkodást fejlesztő
feladatok

Mit mutat
a mutató?

z órával

szeretné, ha gyermeke iskola
mentes lenne, ha a kisdiák gyor
nulna, sikerélményei lennének, és
ulást. Ennek legbiztosabb módja
bb illő, játékos felkészülés.

miniLÜK füzetet 50 év pedagógiai
pozva készítették el, figyelembe
letkorát, tudását és érdeklődését.
rűbb képességfejlesztő játéka több
injának szerves része, de minden or
oktatási rendszer sajátságaira alapoz.

Ismerkedés az órával
1�2.
osztály

olyan játékok találhatók, melyek:
a különböző időpontokat;
a gyerekeket az óra számlapjával;

különböző napszakokra jellemző
ket.

ematikus felépítése és szemléletes képi
ja, hogy a gyerekek a bonyolultabb idő
rűen tudják értelmezni.

Játszva leszel okosabb!

miniLÜK

al használjuk!
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3. osztályos kortól

3. OSZTÁLYOS KORTÓL AJÁNLJUK
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET
magán- és mássalhangzók időtartamának
gyakorlása, tudatos nyelvhasználat
megalapozása

LDI237

Hangoztató –Magán- és mássalhangzók
időtartama; 2–4. osztály

LDI527

V. LÜK-bajnokság – magyar 3. osztály

LDI535

Nyelvelő – 3. osztály
– Játékos anyanyelvi feladatok

LDI543

Forgasd ki a szavaimat! – 3. osztály
– Játékos anyanyelvi feladatok

LDI552

Szavak ásza – 3. osztály
– Játékos anyanyelvi feladatok

LDI255

Vadászom, utamból kotródj!
– Játékos olvasónapló Fekete István
Vuk című regényéhez

szövegfeldolgozás, szövegértés fejlesztése

LDI560

Szóba állunk – 3. osztály
– Játékos anyanyelvi feladatok

tananyaghoz kapcsolódó
anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatok

LDI258

A két Lotti – 3. osztály
– Játékos olvasónapló

szövegértés, szövegfeldolgozás

LDI244

Tréfás Till megunhatatlan kalandjai
– Szövegértést és olvasási készséget
fejlesztő füzet

szókincsfejlesztés, olvasási tempó
növelése, szövegértés fejlesztése

tananyaghoz kapcsolódó
anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatok

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

3. osztályos kortól
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI222

Játékos matematika 5. – Kompetenciafejlesztő feladatok 9 éves kortól

LDI223

Játékos matematika 6.

LDI253

Környezetünk titkai 3.

LDI557

Nem mind 1 – 3. osztály

LDI526

V. LÜK-bajnokság – matematika 3. osztály

LDI534

Számkirály – 3. osztály

LDI547

Légy észnél! – 3–4. osztály

LDI555

Észtekergető – 3–4. osztály

LDI539

Logikai bukfenc 2. – 3–4. osztály

LDI563

Ész-szerűen – 3–4. osztály

LDI601

Rejtvényfalatok 1. – 1. és 3. osztály

gondolkodást és kombinációs készséget
fejlesztő feladatok

LDI603

Kirakó 1.

logikus gondolkodást, kombinációs
készséget fejlesztő feladatok

matematikai kompetenciafejlesztő
feladatok
környezeti nevelés, koncentráció

tananyaghoz kapcsolódó
matematikai kompetenciafejlesztő feladatok

logikus gondolkodást fejlesztő
feladatok

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

4. osztályos kortól

4. OSZTÁLYOS KORTÓL AJÁNLJUK
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI237

Hangoztató – Magán- és mássalhangzók
időtartama; 2–4. osztály

magán- és mássalhangzók időtartamának
gyakorlása, tudatos nyelvhasználat
megalapozása

LDI239

Nyelv-ész 2. – Feladatok nyelvtanból;
4. osztály

anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatok

LDI241

Nyelv-ész 1. – Feladatok nyelvtanból;
4. osztály

anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatok,
nyelvi tudatosság fejlesztése

LDI243

Briliáns elmék

szövegértés, ismeretterjesztés, tantárgyi
koncentráció

LDI244

Tréfás Till megunhatatlan kalandjai
– Szövegértést és olvasási készséget
fejlesztő füzet

szókincsfejlesztés, olvasási tempó
növelése, szövegértés fejlesztése

LDI259

Magyar mondák – 4. osztály
Szövegértési feladatok

szövegértés, szókincsbővítés

LDI529

V. LÜK-bajnokság – magyar 4. o.

LDI537

Nyelvelő – 4. osztály
– Játékos anyanyelvi feladatok

LDI545

Forgasd ki a szavaimat! – 4. osztály

LDI553

Szavak ásza – 4. osztály

LDI561

Szóba állunk – 4. osztály

tananyaghoz kapcsolódó anyanyelvi
kompetenciafejlesztő feladatok

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

4. osztályos kortól
KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI223

Játékos matematika 6. – Kompetenciafejlesztő feladatok 4. osztálytól

matematikai kompetenciafejlesztő
feladatok

LDI238

Már ezt is tudom 1.
– Feladatok matematikából; 4. osztály

4. osztály 1. félévének matematikaanyagának
gyakorlása, hatékony, önálló tanulás, kombinatív készség, komplex problémakezelés

LDI240

Már ezt is tudom 2.
– Feladatok matematikából; 4. osztály

4. osztály 2. félévének matematikaanyagának
gyakorlása, hatékony, önálló tanulás, kombinatív készség, komplex problémakezelés

LDI254

Környezetünk titkai 4.

környezettudatosság, tantárgyi koncentráció,
egészséges életmód

LDI528

V. LÜK-bajnokság – matematika 4. o.

LDI544

Számolok veled! – 4. osztály

LDI550

Számtalan fejtörő – 4. osztály

LDI558

Nem mind 1 – 4. osztály

LDI539

Logikai bukfenc 2.

LDI547

Légy észnél – 3–4. osztály

LDI555

Észtekergető – 3–4. osztály

LDI563

Ész szerűen – 3–4. osztály

LDI602

Rejtvényfalatok 2. – 2. és 4. osztály

tananyaghoz kapcsolódó
matematikai kompetenciafejlesztő feladatok

matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok

logikus gondolkodást fejlesztő
feladatok

gondolkodást és kombinációs készséget
fejlesztő feladatok

Játékos matematika 6.

Játékos
matematika 6.

Kompetenciafejlesztő feladatok

Ez a miniLÜK füzet az oktatási követelményekkel összhangban,
egy alapvető és átfogó „matematikai alapképzés” keretében
kínál különböző feladatokat öt témakör köré csoportosítva:
} Számok és műveletek
} Terek és formák
} Minták és struktúrák
} Mennyiségek és mérések
} Adatok, gyakoriság és valószínűség.

4. osztály

Kompetenciafejlesztő
feladatok

A feladatok három képességet tartanak szem előtt:
} Reprodukálás
} Összefüggések felismerése
} Törvényszerűségek és alkalmazásuk

Ezeken kívül hangsúlyt fektet a következő matematikai kompeten
ciákra is: az érvelés, matematikai ábrázolás, kommunikáció, felada
tok felállítása és problémamegoldás.
A feladattípusokkal a matematikakompetencia differenciáltan és
strukturáltan gyakorolható.

Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK
okostáblával használjuk!

LDI-223
999 Ft

MÓRA KÖNYVKIADÓ

@miniLUK

@morakonyvkiado

www.mora.hu

LDI223_Jatekos matematika6_borito.indd 1

ogika

Educatio

gyesség
itartás

MÓRA
2018. 08. 02. 20:25:38

Kezdőcsomag: 3999 Ft • Minden miniLÜK füzet: 999 Ft/db

Mesterfokon a LÜK-kel
A legkisebbeknek szóló, 6 darabos bambinoLÜK és a kisiskolásoknak készülő, 12 darabos miniLÜK
mellett kínálatunkban megtalálható a 24 darabos LÜK-készlet a hozzá tartozó füzetekkel!
A 24-es LÜK természetesen ugyanúgy a játékos készség- és képességfejlesztés kiváló eszköze, mint
„kisebb testvérei”.
Miért jó a 24 darabos készlet?
 Nagyobb teret ad a fejlesztésnek.
 Több variációs lehetőséget biztosít.
 További diﬀerenciálási lehetőségeket nyújt.
 A nagyobbak is szívesen használják.
Kiknek ajánljuk?
 Akik
ik már ismerik és szeretik a 12-es LÜK-öt, és nehezebb próbatételre vágynak.
 Vegyes fejlettségi szinten álló, 3–4. osztályos gyerekcsoportokban a gyorsabban haladóknak.
 Akár felső tagozatosoknak is.

KÓD

CÍM

LDI701

Agyaló 1. – 1. osztály

LDI702

Agyaló 2. – 2. osztály

LDI703

Agyaló – Egyszeregy – 2. osztály

LDI704

Agyaló 3. – 3. osztály

LDI705

Agyaló 4. – 4. osztály

LDI706

Agyaló 5. – 5. osztály

LDI707

Agyaló 6. – 6. osztály

FEJLESZTÉSI TERÜLET
matematikai műveletek megerősítése,
matematikai kompetenciák fejlesztése
matematikai műveletek gyakorlása
a 100-as számkörben
a szorzás műveletének elsajátítása,
szorzótábla elmélyítése

matematikai műveletek megerősítése,
matematikai kompetenciák fejlesztése

KÓD

CÍM

FEJLESZTÉSI TERÜLET

LDI751

A rómaiak

tantárgyi koncentráció, ismeretterjesztő
feladatok

LDI317

Next Steps 2. – Angol szókincs alapozó

szókincsfejlesztő feladatok

LDI318

Next Steps 3. – Angol nyelvi alapozó

nyelvtani szerkezetek elmélyítését
szolgáló feladatok

LDI319

Reach The Top 1. – felső tagozat

LDI320

Reach The Top 2. – felső tagozat

LDI321

Important First Steps
– angol nyelvtan 5. osztálytól

nyelvtani elemek, szerkezetek elmélyítése,
megszilárdítása

LDI322

Past Tense, Present Perfect
– angol nyelvtan 6. osztálytól

a Past Tense és a Present Perfect igeidők
elsajátítását, elmélyítését, megértését
segítő feladatok

LDI323

Adjectives, Adverbs and More
– angol nyelvtan 6. osztálytól

melléknevek, névmások és más nyelvtani
elemek megszilárdítása

nyelvi ismeretek elmélyítése, szövegértés
fejlesztése, nyelvtani szerkezetek gyakorlása

PocketLÜK – Zsebedben a tudás
A műanyag táblára rögzített, cserélhető füzetke feladatait a vázon lévő kis karok segítségével
oldhatják meg a gyerekek, és ellenőrizhetik annak helyességét. A különböző készségek fejlesztéséhez – vizualitás, logikai készségek, koncentráció – egyaránt kiválóan alkalmas.
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ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

LDI902/A

Színes játékok, játékos színek

LDI906/A

Játékos járművek

LDI908/A

Téli varázs
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ÉVES KORTÓL

KÓD

CÍM

LDI901/A

Szemtorna

LDI903/A

Képes varázslatok

LDI904/A

Észlények az őslények nyomában

LDI909/A

Detektívképző

LDI910/A

Árgus Mágus Iskolája

PocketLÜK füzetek táblával: 2999 Ft/db

ÁLLÍTSD ÖSSZE
SAJÁT LÜK-CSOMAGOD
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

A LÜK játékos tanulást segítő rendszert már
50 éve használják 35 országban, köztük több
mint 10 éve Magyarországon is. Mi pedig újabb
és újabb játékos feladványokat fejlesztünk, így
mindig találtok friss LÜK-kiadványokat kínálatunkban.

Mostantól már csomagban is rendelhetitek,
óriási kedvezménnyel a LÜK-füzeteket.

www.mora.hu/luk
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Megszámlálhatatlan élmény!

Jelentkezz te is!
Részletek:
www.mora.hu/luk-bajnoksag

