
Ciekawi świata

Informacje ogólne o podręczniku:

• dostosowany do wieloletniego użytku – opracowany 
pod kątem nowelizacji ustawy o systemie oświaty 
(usunięto z treści odwołania do innych publikacji, 
polecenia wymagające pisemnej odpowiedzi 
sformułowano tak, by uczniowie wykonali 
je w zeszycie)

• w sugerowanej cenie dotacyjnej 12 zł za tom 
• 3 letnia gwarancja

MATEMATYKA

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?

Wprowadzenie w świat matematyki dla uczniów o różnych umiejętnościach nabytych na wcześniejszym 
etapie edukacji. Podręcznik uwzględnia potrzeby dzieci młodszych, które jako sześciolatki zaczęły edukację, 
a jednocześnie umożliwia pracę z uczniami zdolniejszymi.

• Rozwiązania, które angażują wszystkich 
uczniów do działania i zachęcają do nauki 
poprzez zabawę i poszukiwanie informacji: 
duża liczba ćwiczeń aktywizujących, zadania  
o różnym stopniu trudności, zadania po każdej 
lekcji, zadania domowe oraz miniprojekty. 

• Sprawdzona metoda rozwiązywania zadań 
wspiera proces nauki u dzieci młodszych  
– rozwiązania krok po kroku.

• Ciekawostki, podsumowania najważniejszych 
informacji i słowniczek na końcu każdego 
rozdziału, spójny i czytelny układ treści – dzięki 
nim przekaz jest uporządkowany.

• Zadania dotyczące praktycznych aspektów 
życia, wzbogacające wiedzę o świecie  
– rozbudzają ciekawość uczniów i ułatwiają 
przyswajanie informacji.

• Bogata szata graficzna.
• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość 

merytoryczna i dydaktyczna.  
Według wyznaczonego przez MEN 
rzeczoznawcy dr. Macieja Bryńskiego: 
„Podręcznik napisany jasnym, zrozumiałym, 
a jednocześnie precyzyjnym językiem. Dużo 
ćwiczeń, zadań, sprawdzianów i ciekawostek.”

• Opracowano do niego program nauczania 
Matematyka. Program nauczania dla 
szkoły podstawowej autorstwa Anny 
Konstantynowicz, Adama Konstantynowicza, 
Bożeny Kiljańskiej, Małgorzaty Pająk  
oraz Grażyny Ukleji.

• Komplet niezbędnej nauczycielowi 
dokumentacji do podręcznika: plan 
dydaktyczny i plan wynikowy.

Numer dopuszczenia: 466/1/2012/2015



MATEMATYKA

Informacje o obudowie 

• materiały ćwiczeniowe do każdego tomu
• materiały edukacyjne do każdego tomu
• pełen zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela w Multitece: scenariusze lekcji, karty pracy, multimedialne 

prezentacje na lekcje, filmy edukacyjne
• Generator testów
• kursy internetowe – dostęp do dedykowanych nauczycielowi kursów i webinarów to gwarancja ciągłego rozwoju 

zawodowego
• materiały ułatwiające przygotowanie uczniów do sprawdzianu na koniec klasy VI

Ciekawi świata

www.DOTACJEMEN.operon.pl

Zapoznaj się z ofertą Zarezewuj nakład w imieniu 
zespołu przedmiotowego

Dyrektor zamawia materiały 
i podręczniki dla szkoły

JAK ZAMAWIAĆ?

Multiteka
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji

Dotacyjne materiały
ćwiczeniowe

NOWOŚĆ!


