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Programy multimedialne

Oprogramowanie interaktywne mozaBook
mozaBook to interaktywne oprogramowanie edukacyjne. mozaBook to bogactwo zasobów nauczania, takich jak tematyczne aplikacje, gry i modele 3D, obejmu-
jące wszystkie przedmioty od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.

Indeks Cena

mozaBook	CLASSROOM	dostęp	1	rok 800601 929,00 zł
mozaBook	CLASSROOM	dostęp	2	lata 800602 1 749,00 zł
mozaBook	CLASSROOM	dostęp	3	lata 800603 2 399,00 zł 
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727933� 490,00�zł

719389� 850,00�zł

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA – licencja dla 
nauczyciela
Multimedialna Pracownia Przedmiotowa Biologia zawiera zasoby dostosowa-
ne do podstawy programowej w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Zawiera kil-
kaset zadań i ekranów, kilkanaście filmów i gier edukacyjnych w polskiej wer-
sji językowej. Z aplikacji jednocześnie może korzystać trzech nauczycieli, dla 
uczniów konieczne jest posiadanie osobnych licencji. Z dostępnych zasobów 
można korzystać po zalogowaniu się na utworzone konto. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu nauczyciel może prowadzić zajęcia w dowolnym miejscu z dostępem 
do internetu z wykorzystaniem różnych urządzeń - tablet, tablica multimedial-
na lub monitor interaktywny. Multimedialna Pracownia Przedmiotowa Biolo-
gia jest nowoczesnym rozwiązaniem wspierających nauczycieli w trakcie pro-
wadzenia lekcji. Produkt zawiera 42 lekcje (14 lekcji „Powtórz wiedzę”, 14 lek-
cji „Czas na test”, 14 lekcji „Sprawdź się”), 787 ekranów oraz ponad 530 zadań. 
MPP Biologia posiada wiele możliwości. Z zasobów można korzystać zarówno 
indywidualnie jak i grupowo. Nauczyciel może aktywizować uczniów do wspól-
nej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu może przeprowadzać w klasie tzw. „bu-
rzę mózgów”, tworzyć analizy, głosowania i wspólnie z uczniami dążyć do osią-
gnięcia celu. Istnieje również możliwość pobrania zasobów na dysk i korzysta-
nia z nich offline - instrukcja dot. korzystania w ten sposób z zasobów dostar-
czana jest wraz z produktem. Dostępne zasoby pomogą nauczycielowi w pro-
wadzeniu ciekawych i atrakcyjnych lekcji biologii. Dzięki różnorodności zaso-
bów dostosowanych do podstawy programowej rozwój kompetencji kluczo-
wych może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Biologia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Biologia klasy 5-8 szkoły podstawowej. 
IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monito-
rach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje 
i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Indeks Cena

MPP	BIOLOGIA	UCZEŃ	12	M-CY	(1	licencja) SZKOL.RAD212 5,00 zł
MPP	BIOLOGIA	UCZEŃ	24	M-CE	(1	licencja) SZKOL.RAD217 8,00 zł 

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA – licencja dla ucznia
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA dla klas 5-8 szkoły pod-
stawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podsta-
wą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwicze-
niami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi! Każde z 14 zagadnień 
w MPP BIOLOGIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji: 
• „Powtórz wiedzę” 
• „Sprawdź się”
• „Czas na test”
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użyt-
kowników może korzystać z niego jednocześnie). Aby móc w pełni korzy-
stać z zasobów, wymagany jest dostęp do Internetu. Istnieje również alter-
natywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro 
i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 kompu-
terów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem. 
Licencja uczniowska do MPP każdego przedmiotu jest produktem uzupeł-
niającym do produktu MPP przeznaczonego dla 3 nauczycieli. Jej zakup 
oraz aktywacja jest możliwa w przypadku posiadania programu MPP dane-
go przedmiotu (matematyka, biologia, fizyka, chemia) przez szkołę w wer-
sji nauczycielskiej.
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Oprogramowanie multimedialne – Science – LAB
Multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Biologia 1 – Nauka o człowieku
Ten multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia i utrwalenia 
wiedzy z zakresu nauki o człowieku, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły pod-
stawowej. Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera ćwicze-
nia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – 
pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia 
oraz zadania z ilustracjami. 

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Biologia 2 – Rośliny i zwierzęta 
Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu 
świata roślin i zwierząt, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Tytuł ten 
zawiera również ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty spraw-
dzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o popraw-
ności stwierdzenia i zadania z rysunkami.

704795� 559,00�zł704794� �559,00�zł�

Indeks Cena

Wzrok 727927 845,00 zł
Słuch	i	równowaga 727928 845,00 zł
Węch	i	smak 727929 845,00 zł
Dotyk 727930 845,00 zł
Pakiet 727931 2 950,00 zł
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