Programy multimedialne

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA – licencja dla nauczyciela
Zgodne z podstawą programową zasoby edukacyjne w postaci pełnych multimedialnych lekcji geografii interaktywnych ćwiczeń i testów, symulacji, animacji, filmów, gier edukacyjnych, multimedialnych map przeznaczonych dla 3 nauczycieli
szkoły do pracy z tablicą/monitorem interaktywnym.
Oprogramowanie powinno zawierać minimum:
Położenie i podział administracyjny Polski
Klimat Polski
Rodzaje gleb w Polsce
Rodzaje lasów w Polsce
Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
Walory turystyczne Polski
Środowisko przyrodnicze Azji

727938

850,00 zł

Pracownia geograficzna

•
•
•
•
•
•
•

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA – licencja dla ucznia
Oprogamowanie uzupełniające wersję nauczycielską multimedialnej pracowni geograficznej, stanowiące dostęp uczniowski do części jej zasobów interaktywnych.
Materiał edukacyjny pozwalający uczniom klas 7-8 na sprawdzenie swojej wiedzy
z geografii, 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 200 ekranów interaktywnych sprawdzających wiedzę uczniów z 20 zagadnień zgodnych z aktualną podstawą programową (kl. 7-8):
• Położenie i podział administracyjny Polski
• Klimat Polski
• Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
• Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce
MPP GEOGRAFIA UCZEŃ 12 M-CY ( 1 licencja )
MPP GEOGRAFIA UCZEŃ 24 M-CY ( 1 licencja )

Indeks

Cena

SZKOL.RAD215
SZKOL.RAD220

5,00 zł
8,00 zł

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Geografia klasy 5-8 szkoły podstawowej
IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne
treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć. W pudełku IPP Geografia
znajdziemy również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie!
727937

490,00 zł
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Multimedialny atlas do przyrody – Polska i przyroda
Atlas składa się z 28 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym
podręcznikiem. Zastępuje komplety map ściennych i atlasów, dając mnóstwo możliwości, m.in.: dynamiczną skalę, interaktywne materiały uzupełniające, wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

Multimedialny atlas do przyrody – Świat i kontynenty
Atlas składa się z 32 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym
podręcznikiem. Zastępuje komplety map ściennych i atlasów, dając mnóstwo możliwości, m.in.: dynamiczną skalę, interaktywne materiały uzupełniające, wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

SE3211

SE3212

499,90 zł

499,90 zł

Multimedialny geograficzny atlas świata
Atlas składa się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem. Zastępuje komplety map ściennych i atlasów, dając mnóstwo
możliwości, m.in.: dynamiczną skalę, interaktywne materiały uzupełniające,
wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce.
Atlas i przewodnik
Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD.

SE3213

SE3214

499,90 zł

179,90 zł

Oprogramowanie interaktywne Polska i jej województwa
Program Polska i jej województwa przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (4-8). Zawiera mnóstwo informacji o naszej Ojczyźnie. Instalacja sieciowa:
wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez Wi-Fi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację
wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC.
715966

174

540,90 zł
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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
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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 – Geografia
Didakta - Geografia, to multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z różnych działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność
orientacji przestrzennej i odczytywania informacji ikonograficznych.
704793

559,00 zł

175

