
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

PRZYRODA

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?

Atrakcyjny dla ucznia i nauczyciela podręcznik do przyrody, który umożliwia uczniom nabycie ważnych 
umiejętności w przyjazny i sprawdzony sposób. Bogaty materiał doświadczalny i ilustracyjny będący 
integralną częścią przekazu rozbudza ciekawość dzieci, zachęca do badania zależności  i ułatwia 
przyswajanie nowych zagadnień.

• Niezastąpiony w skutecznym nauczaniu: 
uporządkowany przekaz jest dostosowany  
do możliwości percepcyjnych uczniów,  
a krótkie bloki tematyczne ułatwiają dzieciom 
przyswojenie wiedzy.

• Podręcznik praktyczny w użyciu: wyróżnione 
ważne informacje i ciekawostki, indeks 
najważniejszych pojęć i powtórzenia po 
każdej lekcji pomagają uczniowi utrwalić 
najważniejsze wiadomości.

• Odpowiednie narzędzie do pracy zarówno  
z uczniami słabszymi, jak i zdolniejszymi.

• W interesujący sposób prezentuje treści 
umożliwiające uczniom nabycie ważnych 
umiejętności, m.in.: umiejętność obserwacji 
przyrodniczych składników środowiska i ich 
opis oraz umiejętność dostrzegania wpływu 
działalności człowieka na środowisko.

• Liczne doświadczenia, pytania, ćwiczenia 
i zadania domowe zachęcają uczniów do 
aktywnego i samodzielnego poszukiwania 
informacji, badania i dostrzegania 
zależności.

• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość 
merytoryczna i dydaktyczna.  
Według wyznaczonego przez MEN 
rzeczoznawcy, dr Marii Pietruszewskiej: 
„Opiniowany podręcznik umożliwia uczniom 
nabycie ważnych umiejętności, [...] między 
innymi [...]  obserwacji przyrodniczych 
składników środowiska i ich opis oraz 
dostrzeganie wpływu działalności człowieka 
na środowisko. Forma przekazu [...]  
za pomocą tekstu, rysunków i ilustracji [...] 
czyni podręcznik atrakcyjnym dla ucznia.”

• Opracowano do niego program nauczania 
Przyroda. Program nauczania dla szkoły 
podstawowej klasy 4–6 autorstwa 
Małgorzaty Augustowskiej i Małgorzaty 
Gajewskiej.

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

Numer dopuszczenia: 454/1/2012/2015



PRZYRODA

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!


