MUZYKA
Ciekawi świata
Numer dopuszczenia: 431/1/2012/2015
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
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Podręcznik do muzyki z serii Ciekawi świata jest jedną z najchętniej wybieranych publikacji do nauczania
muzyki w szkole podstawowej. To rozmaite treści dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów oraz
bogaty dobór utworów do grania, śpiewania i słuchania.
• Podręcznik jest polecany nauczycielom
korzystającym z aktywnych metod pracy
z dziećmi.
• Duża liczba ćwiczeń aktywizujących
i motywujących oraz odpowiedni dobór treści
zachęcają uczniów do poznawania innych
kultur i uczestnictwa w życiu kulturalnym
środowiska.
• Optymalna praca z dziećmi na lekcji
– uporządkowany układ materiału, bardzo
czytelne zapisy nut, propozycje utworów
do słuchania, przydatne chwyty gitarowe
i na flet, liczne i ciekawe ilustracje oraz
schematy.
• Podział materiału na trzy tomy realizowane
w ciągu trzech lat nauki.
• Podręcznik jest dostosowany do potrzeb
uczniów i umożliwia praktyczne
wykorzystanie wiedzy. Według wyznaczonego
przez MEN rzeczoznawcy mgr. Krzysztofa
Kramka: „Zawarte treści [...] oraz proponowane
ćwiczenia są urozmaicone, dostosowane do
poziomu kształcenia, a więc do wieku ucznia

i jego zainteresowań. [...] Podręcznik zawiera
bardzo dużo ćwiczeń aktywizujących
i motywujących uczniów [...], zachęca
uczniów do poznawania innych kultur, [...]
propaguje aktywne uczestnictwo w życiu
kulturalnym środowiska. Nauczyciel ma
możliwość stopniowania trudności i wymagań
w zależności od możliwości danego ucznia.
Materiał rzeczowy przekazany jest prostym
językiem, a niezbędne terminy muzyczne
wprowadzane są w celu zrozumienia zapisu
muzycznego, zastosowania go podczas gry
na instrumentach muzycznych oraz
wyjaśniania zjawisk muzycznych i podczas
rozmów dotyczących słuchanych utworów
muzyki artystycznej.”
• Opracowano do niego program nauczania
Muzyka. Program nauczania dla szkoły
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Justyny
Górskiej-Guzik.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

MUZYKA
Ciekawi świata
Informacje o obudowie
• materiały ćwiczeniowe do każdego tomu podręcznika
• pełen zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela w Multitece: scenariusze lekcji, karty pracy, multimedialne
prezentacje na lekcje, filmy edukacyjne, bogaty zbiór nagrań i podkładów muzycznych do wykorzystania podczas
pracy z uczniami na lekcji
• Generator testów
• kursy internetowe – dostęp do dedykowanych nauczycielowi kursów i webinarów to gwarancja ciągłego rozwoju
zawodowego

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

MUZYKA
Odkrywamy na nowo
Numer dopuszczenia: 374/2011/2015
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 wpiera nauczyciela w pracy z uczniami i umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału
uczniów – ich radości, kreatywności, skłonności do improwizowania i eksperymentowania. Z tym
podręcznikiem dzieci będą chętnie zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu kultury muzycznej i razem
z Nutką Przewodniczką odbędą wspaniałą podróż do świata muzyki.
• Wiedza o muzyce, bogactwo utworów
muzycznych w jednym, wygodnym tomie
na 3 lata edukacji.
• Sprawdzony układ treści w udoskonalonej
formie: atrakcyjne grafiki, biogramy,
najważniejsze pojęcia, słowniczek na końcu
podręcznika.
• Bardzo czytelne zapisy nutowe, bogaty wybór
utworów do grania, słuchania i śpiewania oraz
liczne ćwiczenia zachęcają uczniów
do aktywnego udziału w zajęciach.
• Podręcznik wyróżnia uporządkowany układ
treści i inspirująca uczniów tematyka.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy mgr Stefanii Sierpińskiej:
„W II etapie edukacyjnym cechuje uczniów
wrodzona dynamiczność, kreatywność, skłonność
do improwizowania i eksperymentowania,
co ma wyraźny wydźwięk w prawidłowym

układzie treści i doborze ćwiczeń [...]
w podręczniku. [...] tematyka inspiruje uczniów
do zdobywania wiedzy i umiejętności
z zakresu kultury muzycznej.”
• Wartościowe narzędzie dla nauczycieli
z różnym doświadczeniem zawodowym.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy dr Renaty Gozdeckiej:
„Podręcznik stanowi ciekawą propozycję
zarówno dla doświadczonych nauczycieli,
jak również dla rozpoczynających pracę
zawodową.”
• Opracowano do niego program nauczania
Muzyka. Program nauczania dla szkoły
podstawowej klasy 4–6 autorstwa Małgorzaty
Rykowskiej.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

MUZYKA
Odkrywamy na nowo
Informacje o obudowie
• materiały ćwiczeniowe do każdego tomu podręcznika
• pełen zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela w Multitece: scenariusze lekcji, karty pracy, multimedialne
prezentacje na lekcje, filmy edukacyjne, bogaty zbiór nagrań i podkładów muzycznych do wykorzystania podczas
pracy z uczniami na lekcji
• Generator testów
• kursy internetowe – dostęp do dedykowanych nauczycielowi kursów i webinarów to gwarancja ciągłego rozwoju
zawodowego

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

