ZAJĘCIA TECHNICZNE
Ciekawi świata
Numery dopuszczeń: 601/1/2013/2015
601/2/2012/2015
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
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Praktyczny, nowoczesny i ciekawy podręcznik w dwóch. Pozwala uczniom poznawać otaczający ich świat
techniki i technologii, a także pomaga stawać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.
• Ciekawostki, czytelne schematy i tabele
wspomagają porządkowanie wiedzy.
• Urozmaicone ćwiczenia praktyczne
i teoretyczne angażują uczniów do działania,
umożliwiają wykorzystywanie metod
aktywizujących.
• Czytelny układ treści oraz duże, kolorowe
ilustracje czynią przekaz ciekawym,
atrakcyjnym i zrozumiałym.
• Różnorodne ćwiczenia aktywizują uczniów
i weryfikują ich wiedzę.
• Podręcznik do części komunikacyjnej
kształci świadomych uczestników ruchu
drogowego.Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy, dr. hab. Aleksandra Piecucha:
„Bardzo dobrze przemyślana struktura
podręcznika sprawia, że uczeń w sposób
usystematyzowany zdobywa potrzebną
wiedzę, by stać się w pełni świadomym
i odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu
drogowego. […] W bardzo dobry sposób dobrano
materiał ilustracyjny, który objaśnia zawiłości
przepisów o ruchu drogowym.”

• Istotnym atutem podręcznika do części
technicznej jest dostosowanie
do możliwości percepcyjnych uczniów.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy, mgr inż. Henryka Krystkowiaka:
„Podręcznik jest przystosowany do szkoły
podstawowej, pod względem stopnia
trudności, formy przekazu, właściwego
doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich
wyjaśniania. Zawiera ilustracyjny materiał
odpowiedni do przedstawianych treści
nauczania.”
• Podręcznik do części komunikacyjnej bardzo
dobrze przygotowuje do egzaminu na kartę
rowerową.
• Opracowano do niego program Zajęcia
techniczne. Program nauczania dla klas
4–6 szkoły podstawowej autorstwa Iwony
Kamińskiej.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
Ciekawi świata
Informacje o obudowie
• 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

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka
multiteka.operon.pl

JAK ZAMAWIAĆ?

Zapoznaj się z ofertą

Zarezewuj nakład w imieniu
zespołu przedmiotowego

Dyrektor zamawia materiały
i podręczniki dla szkoły

www.DOTACJEMEN.operon.pl

ZAJĘCIA TECHNICZNE
Odkrywamy na nowo
Numery dopuszczeń: 384/1/2011/2015
384/2/2012/2015
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
• 3 letnia gwarancja

Dlaczego warto wybrać podręcznik Operonu?
Jeden z najchętniej wybieranych na rynku podręczników do przedmiotu. W czytelny i niebanalny sposób
zapoznaje uczniów z zagadnieniami dotyczącymi techniki i zasad ruchu drogowego.
• Nowoczesna i estetyczna szata graficzna
na wysokim poziomie zachęca uczniów do
poszerzania wiedzy, rozbudza ciekawość dzieci,
a także doskonale ilustruje praktyczny wymiar
omawianych zagadnień.
• Znany i sprawdzony układ treści
w udoskonalonej formie – narracja przyjazna
uczniowi, różnorodne ćwiczenia i tabelaryczne
ujęcie informacji ułatwiają porządkowanie
wiedzy.
• Podręcznik do części komunikacyjnej wyróżnia
się podmiotowym podejściem do ucznia,
zachęcając go do zdobywania wiedzy.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy mgr. Wojciecha Kanta:
„W prezentowanej treści podręcznika wyraźnie
widać podmiotowe podejście do ucznia.
Styl i forma nacechowana jest życzliwością,
przyjaznym klimatem i pogodną atmosferą.
Jest to duża zachęta dla uczniów do zdobywania
wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.
[…] Różnorodność proponowanych przez
Autorów zadań i ćwiczeń pozwoli uczniowi
na kształtowanie u niego transferu postaw
i zasad.”

• Podręcznik do części technicznej wyróżnia się
zrozumiałą treścią i estetyką.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy, dr. Tomasza Karpowicza:
„Czytelny i niebanalny wywód. Przejrzysty
układ rozdziałów i podrozdziałów. Materiał
ilustracyjny odznacza się estetyką
i wysokim zaawansowaniem technicznym.
Dużo praktycznych ćwiczeń.”
• Różnorodne ćwiczenia aktywizują uczniów
i weryfikują ich wiedzę.
• Podręcznik do części komunikacyjnej bardzo
dobrze przygotowuje do egzaminu na kartę
rowerową.
• Opracowano do niego program nauczania
Zajęcia techniczne. Program nauczania
dla klas 4–6 szkoły podstawowej autorstwa
Urszuli Białki.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
Odkrywamy na nowo
Informacje o obudowie
• 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

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka
multiteka.operon.pl

JAK ZAMAWIAĆ?

Zapoznaj się z ofertą

Zarezewuj nakład w imieniu
zespołu przedmiotowego

Dyrektor zamawia materiały
i podręczniki dla szkoły
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