Programy multimedialne

mozaBook CLASSROOM dostęp 1 rok
mozaBook CLASSROOM dostęp 2 lata
mozaBook CLASSROOM dostęp 3 lata

Indeks

Cena

800601
800602
800603

929,00 zł
1 749,00 zł
2 399,00 zł

Pracownia chemiczna

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

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Chemia
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia i sprawdzenie wiadomości z chemii, przeznaczony dla klas 7–8 szkoły podstawowej.
Do wykorzystania na tablicach i monitorach interaktywnych. Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów. Działy tematyczne: Skład materii, Terminologia, Procesy chemiczne, Rozwiązywanie zadań, Związki organiczne.
704789

559,00 zł
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Programy multimedialne

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA – licencja dla nauczyciela
Zgodne z podstawą programową zasoby edukacyjne w postaci pełnych multimedialnych lekcji chemii:
• 11 zagadnień zgodnych z aktualną podstawą programową,
• 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
• 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D,
• 11 gier dydaktycznych,
• 4 plansze interaktywne,
• zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz
z przewodnikiem metodycznym.
UWAGA! Program na 3 stanowiska online + 6 offline.
Licencja bezterminowa.
719388

76

850,00 zł

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA – licencja dla ucznia
Oprogamowanie uzupełniające wersję nauczycielską multimedialnej pracowni
chemiczneji, stanowiące dostęp uczniowski do części jej zasobów interaktywnych. Materiał edukacyjny pozwalający uczniom klas 7–8 na sprawdzenie swojej wiedzy z chemii, indywidualne wykonywanie zleconych przez nauczyciela zadań podczas pracy w szkole lub w domu. Wypełniony zróżnicowanymi ćwiczeniami interaktywnymi materiał pozwoli nauczycielowi m.in. na prowadzenie nauczania zdalnego. Oprogramowanie powinno zawierać minimum 150 ekranów
interaktywnych sprawdzających wiedzę uczniów z 11 zagadnień zgodnych z aktualną podstawą programową: materia, wewnętrzna budowa materii, reakcje chemiczne, gazy, roztwory wodne, kwasy, wodorotlenki, sole, węglowodory, pochodne węglowodorów, organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze). UWAGA: Do korzystania z oprogramowania w wersji uczniowskiej wymagane jest posiadanie oprogramowania w wersji nauczycielskiej.
Indeks

MPP CHEMIA UCZEŃ 12 M-CY (1 licencja) SZKOL.RAD213
MPP CHEMIA UCZEŃ 24 M-CE (1 licencja) SZKOL.RAD218

Cena

5,00 zł
8,00 zł

Interaktywne Plansze Przyrodnicze – Chemia
Program Interaktywne Plansze Przyrodnicze Chemia to zestaw 80 interaktywnych plansz edukacyjnych przeznaczonych dla 3 nauczycieli szkoły do
pracy z tablicą/monitorem interaktywnym podczas lekcji chemii w klasach
7-8. GRATIS: drukowane ścienne plansze edukacyjne z chemii – 5 szt.
UWAGA! Program na 3 stanowiska online + 6 offline.

Oprogramowanie interaktywne Science Lab – Węch i smak
Multimedialny produkt edukacyjny, zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizację założeń Podstawy programowej oraz
wprowadzenie elementów rozszerzonych. Do wszystkich materiałów został
nagrany profesjonalny lektor. Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co
pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (SPE).

727935

727929

490,00 zł

845,00 zł

