Intuicyjne multimedia
Programy
kwalifikują się
do projektów:

bawią i uczą

dofinansowania unijne w regionach
fundusze gmin i samorządów
rezerwy oświatowej – pomoce dydaktyczne
sprzęt dla placówki – razem z tablicami interaktywnymi, komputerami
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczna – na zajęcia dodatkowe

Program
multimedialny
dla placówek
przedszkolny
ch

Zakres tematyczny
Edukacja polonistyczna, muzyczna,
językowa (angielski), przyrodnicza,
matematyczna

Zakres tematyczny
Matematyka oraz edukacja społeczna,
polonistyczna, muzyczna, językowa

CECHY
Dowolność urządzenia
Łatwość prowadzenia lekcji
Wersja online i offline
Aktualizacje
Intuicyjność
Dwujęzyczność

Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki

Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej

EX 1028

EX 1035

799 zł

Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach? Na ulicy, lotnisku, czy w sklepie? Dzięki
nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez
reszty”, z których można skorzystać podczas zajęć i w domu,
na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki.
Program multimedialny „Matematyka bez reszty pierwsze kroki” zawiera 1 500 zadań do trzech Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką:
• 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem,
• 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej grupy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie,
• 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki.

699 zł

„Metoda Projektu w Edukacji Przedszkolnej”
zawiera opis i bazę metodyczną do 4 projektów przeznaczonych do edukacji w placówce przedszkolnej.

CECHY
Dowolność urządzenia

Produkt mieści w sobie 2 typy materiałów:
1. Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji
(krzyżówki, połącz w pary, itd.).

Język angielski

• 4 tematy wiodące – związane z obudową dydaktyczną

Wersja online i offline

• 20 interakcji – ćwiczeń wspierających naukę

Aktualizacje
Intuicyjność
Utrwalanie wiedzy

• 12 filmów edukacyjnych – wprowadzających w tematy
• 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego.
2. Obudowę dydaktyczną :
• 10 kart pracy dla uczniów
• 10 scenariuszy zabaw

801 5555 08

lne
Programy multimedia
dla klas I – III

Matematyka bez reszty. Pakiet
EX 2164

Matematyka bez reszty cz. 1

Matematyka bez reszty cz. 2

Matematyka bez reszty cz. 3

EX 2102

EX 2119

EX 2126

799 zł

799 zł

799 zł

Pierwsza część programu „Matematyka
bez reszty” zawiera 1 500 zadań do trzech
Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje – wprowadzających zagadnienia związane
z matematyką:
• 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części
i łączące je z realnym światem

Druga część programu „Matematyka bez
reszty” zawiera 1 500 zadań do trzech Przygód Tematycznych – Dawne dzieje, Polska w
świecie, Zawody – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką:
• 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części
i łączące je z realnym światem

Trzecia część programu „Matematyka bez
reszty” zawiera 1 500 zadań do trzech Przygód Tematycznych – Wynalazki, Zagadki anatomii, Mały przyrodnik – wprowadzających
zagadnienia związane z matematyką:
• 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części
i łączące je z realnym światem

• 9 interakcji – dających możliwość zabawy
dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie

• 9 interakcji – dających możliwość zabawy
dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie

• 9 interakcji – dających możliwość zabawy
dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie

• 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie
wiedzy z zakresu matematyki

• 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie
wiedzy z zakresu matematyki

• 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie
wiedzy z zakresu matematyki

1999 zł

Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach? Na ulicy, lotnisku, czy w sklepie? Dzięki nowej serii produktów
multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z
których można skorzystać w klasie i w domu,
na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag
oraz muzyki.
Pakiet „Matematyka bez reszty” zawiera 4
500 zadań do 9 Przygód Tematycznych –
wprowadzających zagadnienia związane z
matematyką:
• 54 filmy edukacyjne – wprowadzające w
zagadnienia poruszane w pakiecie i łączące je z realnym światem
• 27 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy
zasad kupowania w sklepie
• 54 ćwiczenia – pozwalające na utrwalenie
wiedzy z zakresu matematyki

Zakres tematyczny
Matematyka oraz edukacja społeczna,
polonistyczna, muzyczna, językowa

CECHY
Dwujęzyczność
Dowolność urządzenia
Wersja online i offline
Aktualizacje
Intuicyjność
Utrwalanie wiedzy

www.nowaszkola.com

Programy multimedialne
dla klas I – III

Metoda Projektu. Pakiet
EX 2171

Metoda Projektu cz. 1
EX 2133

Metoda Projektu cz. 2
699 zł

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy.
Pierwsza część produktu to 4 typy materiałów:
1.

Plansze interaktywne, zawierające różne
typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz
w pary, itd.):

EX 2140

Druga część produktu to 4 typy materiałów:

• 12 filmów edukacyjnych
• 4 ćwiczenia do nauki angielskiego
2.

EX 2157

699 zł

Trzecia część produktu to 4 typy materiałów:

Plansze interaktywne, zawierające różne
typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz
w pary, itd.)

1.

2.

Obudowa dydaktyczna

2.

Obudowa dydaktyczna

3.

Program nauczania, zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności,
przewidzianych podstawą programową.

3.

Program nauczania, zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności,
przewidzianych podstawą programową.

Diagnoza uczniów, która pozwala na
ocenę kompetencji ucznia w środowisku
edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

4.

1.

• 4 tematy wiodące
• 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń
wspierających naukę i zapamiętywanie

Metoda Projektu cz. 3
699 zł

4.

Plansze interaktywne, zawierające różne
typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz
w pary, itd.)

Diagnoza uczniów, która pozwala na
ocenę kompetencji ucznia w środowisku
edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

Obudowa dydaktyczna:

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy.

1.

2.

4.

Diagnoza uczniów, która pozwala na
ocenę kompetencji ucznia w środowisku
edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

NowaSzkola1992

nowa_szkola

Adres
90-248, ul. POW 25

Edukacja polonistyczna,
muzyczna, językowa
(angielski), matematyczna,
przyrodnicza, matematyczna

CECHY
Język Angielski

• 12 tematów wiodących

Dowolność urządzenia

• 60 interakcji – różnorodnych ćwiczeń
wspierających naukę i zapamiętywanie

Wersja online i offline

• 36 filmów edukacyjnych

Aktualizacje

• 12 ćwiczeń do nauki angielskiego

Intuicyjność

Obudowa dydaktyczna:

Utrwalanie wiedzy

• 100 scenariuszy zajęć i zabaw
3.

Program nauczania, zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności,
przewidzianych podstawą programową.

4.

Diagnoza uczniów, która pozwala na
ocenę kompetencji ucznia w środowisku
edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

@
42 630 17 28

Plansze interaktywne, zawierające różne
typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz
w pary, itd.):

• 100 kart pracy dla uczniów

• 33 scenariusze zajęć i zabaw
Program nauczania, zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności,
przewidzianych podstawą programową.

Zakres tematyczny

Produkt zawiera 4 typy materiałów:

• 33 karty pracy dla uczniów
3.

1799 zł

poczta@nowaszkola.com

www.nowaszkola.com

