ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Ciekawi świata
Numer dopuszczenia: 494/2012/2015
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?
Oryginalnie napisany podręcznik będący przewodnikiem dla uczniów podczas zajęć komputerowych.
To wartościowa pomoc dla dzieci i nauczyciela.
• Wysoka wartość merytoryczna i dydaktyczna
– zapewniają właściwe wsparcie w pracy
z uczniami.
• Umożliwia praktyczne wykorzystanie
zdobywanych informacji: zawiera aktualne
treści, liczne i czytelne zadania. Każdy
rozdział poprzedza wstęp aktywnie i ciekawie
wprowadzający w temat zajęć, a po każdym
rozdziale umieszczono podsumowanie
i zadania domowe.
• Dopracowana szata graficzna i bogactwo
elementów wizualnych zachęcają uczniów
do poszerzania swojej wiedzy i przyswajania
nowych wiadomości.
• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość
merytoryczna i dydaktyczna. Według
wyznaczonego przez MEN rzeczoznawcy
dr. inż. Mieczysława Rudnickiego: „Recenzowany

podręcznik stanowi wartościową pozycję
w literaturze informatyki dla prowadzenia
zajęć komputerowych w szkole podstawowej.
Jest oryginalnie napisanym podręcznikiem.
Wysoko oceniam treści merytoryczne oraz
przydatność dydaktyczną książki.”
• Opracowano do niego program nauczania
Zajęcia komputerowe. Program nauczania
dla szkoły podstawowej autorstwa Jarosława
Duliana.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
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 KOMPUTEROWE
Odkrywamy na nowo
Numer dopuszczenia: 356/2011/2015
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?
Lekcje zajęć komputerowych z podręcznikiem z serii Odkrywamy na nowo rozwijają wiedzę ucznia nie tylko
w zakresie zagadnień informatycznych. To proste i sprawdzone rozwiązanie w pracy z uczniami
w szkole podstawowej.
• Liczne ćwiczenia, zadania projektowe
i ciekawostki poszerzają wiedzę dzieci,
zachęcają do współpracy i poszukiwania
rozwiązań i informacji.
• Praktyczne wiadomości na temat zastosowania
komputera bogato uzupełnione materiałami
graficznymi i wskazówkami.
• Podręcznik wyróżnia wysoka jakość
merytoryczna i dydaktyczna.
Według wyznaczonego przez MEN
rzeczoznawcy dr. Leszka Rudaka:
„[…] Proste ćwiczenia dobrze dostosowane
do [...] ucznia szkoły podstawowej, oparte
na naturalnych zastosowaniach komputera
w pracy. Wiele dodatkowych informacji
(nawet spoza ściśle rozumianej informatyki)
rozwijających wiedzę ucznia.”

• Opracowano do niego program nauczania
Zajęcia komputerowe. Program nauczania
dla szkoły podstawowej autorstwa Grażyny
Hermanowskiej i Wojciecha Hermanowskiego.
• Komplet niezbędnej nauczycielowi
dokumentacji do podręcznika: plan
dydaktyczny i plan wynikowy.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
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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