HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Ciekawi świata
Numer dopuszczenia: 398/1/2011/2015
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
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Podręcznik z serii Ciekawi świata jest skrojony na miarę współczesnej edukacji – najlepsze praktyki,
przystępny język, bogactwo treści we właściwych proporcjach.
• Uporządkowana narracja nawiązuje do
tradycyjnego wykładu, dostosowana do wieku
i możliwości uczniów.
• Zagadnienia historyczne wprowadzane
od początku klasy 4, a tematy społeczne
pogłębione w ostatniej części podręcznika.
• Podręcznik jest praktyczny w użyciu:
wyróżniono ważniejsze pojęcia, daty, osoby
i definicje, a po każdym temacie uczeń znajdzie
słowniczek i przydatne podsumowania.
• Polecany nauczycielom wykorzystującym
aktywne i nowoczesne metody pracy na lekcji.
• Zawiera liczne elementy angażujące uczniów
do aktywnego udziału w zajęciach
i poszukiwania informacji: inspirujące cytaty
wprowadzające do tematów lekcji, duża liczba
ćwiczeń aktywizujących i zadań, także tych do
wykonania w grupie oraz wykorzystujących
materiał źródłowy (ponadto rozdział „Poćwicz
ze źródłami”), odesłania do zewnętrznych
źródeł, np. stron internetowych.

• Bogaty materiał zdjęciowy i ilustracyjny.
Mapy, wykresy, zestawienia i osie czasu są
przedstawione poprawnie pod względem
merytorycznym oraz w sposób atrakcyjny
i przyjazny dla ucznia, co podnosi wartość
tego materiału.
• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość
merytoryczna i dydaktyczna.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy Stanisława Zająca:
„Książka spełnia funkcje, jakie oczekiwane są
od współczesnego podręcznika.”
• Opracowano do niego program nauczania
Historia i społeczeństwo. Program nauczania
dla szkoły podstawowej do klas 4–6 autorstwa
Marii Pacholskiej oraz Wiesława Zdziabka.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Ciekawi świata
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

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

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Odkrywamy na nowo
Numer dopuszczenia: 317/1/2011/2015
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
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Sprawdzona koncepcja nauczania, w tradycyjnym układzie materiału – wybór podręcznika z serii
Odkrywamy na nowo gwarantuje kontynuację dobrych praktyk w pracy z uczniami.
• Pierwsze miesiące w klasie 4 poświęcone są
na wprowadzenie do historii i zagadnienia
społeczne.
• Uporządkowana treść i stałe elementy układu
podręcznika ułatwiają przyswajanie wiedzy:
w podręczniku znajduje się słowniczek pojęć
i dat, wyróżniono ważniejsze pojęcia, daty,
informacje o postaciach historycznych
i ciekawostki.
• Napisany przystępnym językiem, jego
uporządkowana narracja nawiązuje
do tradycyjnego wykładu.
• To wartościowa pomoc dla ucznia
i nauczyciela: każdy rozdział rozpoczyna
się odpowiednim tekstem wstępnym,
zadania po każdym temacie i po lekcjach
powtórzeniowych, teksty źródłowe wraz
z poleceniami.
• Podręcznik wyróżnia się bogatą szatą
graficzną, a materiały graficzne o wartości
merytorycznej: mapy, wykresy, zestawienia
i osie czasu są przedstawione w sposób
atrakcyjny i przyjazny dla ucznia.

• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość
merytoryczna i dydaktyczna.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy mgr Stanisława Zająca:
„Książka spełnia funkcje, jakie oczekiwane są
od współczesnego podręcznika. Szczególnie
dobitnie potraktowana została funkcja
autokontrolna. Logiczna konstrukcja dotyczy
zarówno całego podręcznika, jak i kolejnych
działów oraz poszczególnych podrozdziałów.
Takie rozwiązanie ułatwia orientację w całości
ukazanego materiału.”
• Opracowano do niego program nauczania
Historia i społeczeństwo. Program nauczania
dla szkoły podstawowej klas 4–6 autorstwa
Marka Smudy.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Odkrywamy na nowo
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

Dotacyjne materiały
ćwiczeniowe
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