
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

PLASTYKA

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?

Doskonały podręcznik do plastyki, który uwzględnia fakt, że będą z niego korzystać również młodsi 
uczniowie. Zadania plastyczne i teoretyczne aktywizują dzieci do różnorodnych działań, w tym do pracy  
z ilustracją.

• Nowoczesne i praktyczne rozwiązania, które 
ułatwiają uczniom korzystanie z podręcznika: 
uporządkowany przekaz, czytelna nawigacja, 
linie chronologiczne przybliżające dyscypliny 
sztuki na tle epok, wyróżnione definicje, 
ciekawostki, słowniczek. 

• Podział tekstu na odpowiednio krótkie 
fragmenty, aby optymalnie skupić uwagę 
ucznia na poznawanych treściach,

• Mówimy o sztuce w interesujący sposób, 
zadajemy pytania, zachęcamy do wykonywania 
ćwiczeń praktycznych i teoretycznych.

• Nowatorskie podejście do zagadnień historii 
sztuki – w podręczniku z serii Ciekawi świata 
dziedziny sztuki zostały ukazane na przestrzeni 
epok w ciekawy dla ucznia sposób.

• Zawiera wysokiej jakości reprodukcje 
dzieł sztuki i nowoczesną szatę graficzną 
zachęcającą do obcowania ze sztuką.

• Wysoko oceniana wartość podręcznika,  
który aktywizuje i umożliwia pracę  
z ilustracją. Według wyznaczonego przez MEN 
rzeczoznawcy dr Beaty Lewińskiej-Gwóźdź: 
„Jest to znakomity podręcznik, przystosowany 
do poziomu percepcji ucznia szkoły 
podstawowej II etapu kształcenia.  
W sposobie prezentacji treści uwzględniono 
fakt, że będą z niego korzystać uczniowie o rok 
młodsi. Jest on skonstruowany w taki sposób, 
że umożliwia pracę z ilustracją, co jest bardzo 
istotne. Zadania plastyczne i teoretyczne będą 
aktywizować do różnorodnych działań.”

• Opracowano do niego program nauczania 
Plastyka. Program nauczania dla szkoły 
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Anity 
Przybyszewskiej-Pietrasiak.

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

Numer dopuszczenia: 439/2012



PLASTYKA

Informacje o obudowie 

• materiały ćwiczeniowe do podręcznika
• 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

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!



Odkrywamy na nowo

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

PLASTYKA

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?

Podręcznik dla nauczycieli, którzy cenią możliwość korzystania ze znanego i sprawdzonego układu treści  
w udoskonalonej i atrakcyjnej formie.

• Wartościowe narzędzie pracy z uczniami  
i budzenia ich wyobraźni artystycznej, dzięki 
któremu poznają podstawowe techniki oraz  
z chęcią podejmą próby tworzenia działa sztuki.

• Praktyczny w użyciu: uporządkowany przekaz, 
przydatne listy materiałów  
i przyborów potrzebnych do wykonywania prac 
plastycznych, grafiki uzupełniające wykład.

• Elementy, które podnoszą jakość lekcji: 
narracja przyjazna uczniowi, ciekawostki 
poszerzające wiedzę i pytania utrwalające 
wiedzę.

• Ukazuje sztukę jako ciekawą i bliską uczniowi 
dzięki wysokiej jakości reprodukcji dzieł sztuki  
i małej galerii zawierającej prace uczniów.

• Wysoko oceniana wartość merytoryczna 
podręcznika, który kształci umiejętności 
dotyczące odbioru dzieła sztuki – w opinii 
wyznaczonego przez MEN rzeczoznawcy,  
dr. hab. Zbigniewa Bania: 

 „[...] kształcenie podstawowe winno przyczynić 
się do wykształcenia umiejętności dotyczących 
odbioru dzieła sztuki [...] przez poznanie 
podstawowych technik, podjęcia próby 
tworzenia dzieła sztuki, obudzenia wyobraźni 
artystycznej. Przedstawiony [...] podręcznik 
bardzo dobrze spełnia te zadania.”

• Opracowano do niego program nauczania 
Plastyka. Program nauczania dla szkoły 
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Lilii 
Wyszkowskiej.

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

Numer dopuszczenia: 327/2011



PLASTYKA

Informacje o obudowie 

• materiały ćwiczeniowe do podręcznika
• 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

Odkrywamy na nowo

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!


