JĘZYK POLSKI
Ciekawi świata
Numery dopuszczeń: 458/1/2012/2015
458/2/2012/2015
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
(tom składa się z 2 części)
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Podręcznik z serii Ciekawi świata do języka polskiego – idealny dla nauczyciela lubiącego aktywne
i nowoczesne metody pracy na lekcji. Odpowiednio dobrany materiał wspiera nauczyciela w budowaniu
poczucia tożsamości i systemu wartości uczniów. Ciekawe pomysły na lekcje angażują uczniów i rozwijają
ich umiejętności.
• Napisany przystępnym, przyjaznym dla ucznia
językiem.
• Atrakcyjna szata graficzna, praktyczne
rozwiązania w podziale materiału oraz
utwory poruszające tematykę i problemy
bliskie uczniom umożliwiają efektywną pracę
uczniów na lekcji i w domu.
• Kształcenie literackie i językowe w jednym.
Podział materiału na części odpowiadające
semestrom zapewnia wygodę korzystania.
• Pozwala na budowanie u uczniów poczucia
tożsamości i systemu wartości oraz poszerza
horyzonty myślowe i sprawności ucznia.
• W opinii wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy, dr Marii Romanowskiej:
„Podręcznik uwzględnia szeroko rozumiane
aspekty wychowawcze kształcenia, dzięki czemu
pozwala na uczenie różnorodnych zachowań

w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich,
pozwala na budowanie poczucia tożsamości
wewnątrz danej społeczności – kolegów,
rodziny, budowanie systemu wartości.”
„Koncepcja podręcznika pozwala na kształcenie
różnorodnych umiejętności. […] Charakter
poleceń wskazuje na konieczność stosowania
[…] coraz szerszej gamy metod aktywizujących,
co poszerza horyzonty myślowe i sprawności
dziecka.”
• Opracowano do niego program nauczania
Język polski. Program nauczania dla szkoły
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Aleksandra
Rawicza.
• Do podręcznika komplet niezbędnej
nauczycielowi dokumentacji: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

JĘZYK POLSKI
Ciekawi świata
Informacje o obudowie
• materiały ćwiczeniowe – do każdej części zeszyt ćwiczeń
• 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

Dotacyjne materiały
ćwiczeniowe

Multiteka
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji

NOWOŚĆ!

JAK ZAMAWIAĆ?

Zapoznaj się z ofertą

Zarezewuj nakład w imieniu
zespołu przedmiotowego

Dyrektor zamawia materiały
i podręczniki dla szkoły

www.DOTACJEMEN.operon.pl

JĘZYK POLSKI
Odkrywamy na nowo
Numery dopuszczeń: 339/1/2011/2015
339/2/2011/2015
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
(tom składa się z 2 części)
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Sprawdzone rozwiązanie w tradycyjnym ujęciu treści, czyli podręcznik do języka polskiego w serii
Odkrywamy na nowo. Rozbudza wyobraźnię, kształtuje i utrwala kompetencje językowe uczniów.
• Doceniany przez nauczycieli podział na dwie
części: kształcenie językowe i kulturowo-literackie.
• Wysoko oceniane przez nauczycieli treści
językowe zachęcają uczniów do poznawania
zasad języka polskiego.
• Bogactwo tekstów, materiałów dodatkowych
i różnorodnych zadań zachęca uczniów do
aktywności.
• Praktyczne rozwiązania: materiały
wprowadzające do lekcji i wygodne
powtórzenia po każdym temacie, ciekawostki
i wyróżnienia informacji ułatwiają
przyswajanie wiadomości.
• Podręcznik do kształcenia kulturowo-literackiego pozwala na budowanie
u uczniów poczucia tożsamości i systemu
wartości. Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy prof. dr hab. Jerzego Podrackiego:
„Autorka komunikatywnie i przekonująco
powiązała wiadomości oraz umiejętności
z różnych działów kształcenia polonistycznego.

Podział całości na mniejsze jednostki został
dokonany prawidłowo, zgodnie z repartycją
merytoryczno-dydaktyczną materiału.”
• Podręcznik do kształcenia językowego zachęca
do poznawania zasad języka polskiego.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy dr Wojciecha Kaliszewskiego:
„Przedstawiony podręcznik zachęca
do poznawania wiedzy na temat języka
polskiego. Kształtuje i utrwala kompetencje
językowe uczniów. Rozwija ciekawość, zachęca
do poznawania zasad, którymi rządzi się język
polski.”
• Opracowano do niego program nauczania
Język polski. Program nauczania dla szkoły
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Alicji
Krawczuk-Goluch.
• Do podręcznika komplet niezbędnej
nauczycielowi dokumentacji: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

JĘZYK POLSKI
Odkrywamy na nowo
Informacje o obudowie
• materiały ćwiczeniowe – do każdej części zeszyt ćwiczeń
• 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

Dotacyjne materiały
ćwiczeniowe

Multiteka
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji

NOWOŚĆ!

JAK ZAMAWIAĆ?

Zapoznaj się z ofertą

Zarezewuj nakład w imieniu
zespołu przedmiotowego

Dyrektor zamawia materiały
i podręczniki dla szkoły

www.DOTACJEMEN.operon.pl

