
15

Programy multimedialne

 

 

727937� 490,00�zł

704793� 559,00�zł

Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia
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 znajdzie-
my również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia  
w klasie!

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Geografia
Didakta - Geografia to multimedialny program edukacyjny prze-
znaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geogra-
fii i orientacji na mapie, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta-
wowej. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z różnych 
działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo możliwość 
wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych, za-
dań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilu-
stracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie 
wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturo-
we oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji 
przestrzennej i odczytywania informacji ikonograficznych.

715966� 559,00�zł

Oprogramowanie interaktywne Polska i jej województwa
Program „Polska i jej województwa” przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych (klasy 4-8). Multimedialny program przybliża 
tematykę podziału Polski na województwa. W części edukacyjnej 
znajdują się treści dotyczące poszczególnych województw, m.in. 
na temat warunków przyrodniczych, przemysłu, rolnictwa, a także 
zabytki i ciekawe miejsca. W części praktycznej, zawierającej gry, 
dzieci nie tylko sprawdzą swoją znajomość topografii Polski (mia-
sta, góry, niziny, rzeki, parki narodowe itp.), ale także będą rozwija-
ły swoją wyobraźnię przestrzenną, np. przez układanie puzzli (wo-
jewództwa). Program jest odpowiedni dla wszystkich typów ta-
blic interaktywnych.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe - Geografia
Zgodne z podstawą programową - zasoby edukacyjne w postaci 
pełnych multimedialnych lekcji geografii interaktywnych ćwiczeń 
i testów, symulacji, animacji, filmów, gier edukacyjnych, multime-
dialnych map przeznaczonych dla 3 nauczycieli szkoły do pracy z 
tablicą/monitorem interaktywnym. Uzupełnieniem programu jest 
licencja dla ucznia, która zawiera minimum 200 ekranów interak-
tywnych, sprawdzających wiedzę uczniów z 20 zagadnień.

Indeks Cena

Licencja bezterminowa nauczyciel 727938 850,00 zł
Licencja uczeń 12 mies. SZKOL.RAD215 5,00 zł
Licencja uczeń 24 mies. SZKOL.RAD220 8,00 zł
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735163� 1�500,00�zł

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze - Geografia
Kompleksowe materiały interaktywne do nauki geografii na etapie 
szkoły ponadpodstawowej.
Zawartość pudełka:
• 25 zagadnień z podstawy programowej z geografii,
• zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń  

z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część  
z rozszerzonego),

• atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D,
• dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej (AR).
Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Licencja bezterminowa. 
Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów (praca online + offline).

SE3211� 499,90�zł SE3212� 499,90�zł

SE3214� 179,90�złSE3213� 499,90�zł

  

  

Multimedialny atlas do przyrody – Polska i przyroda
Atlas składa się z 28 interaktywnych map ogólnogeograficznych 
i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową i współ-
pracujący z każdym podręcznikiem. Zastępuje komplety map 
ściennych i atlasów, dając mnóstwo możliwości, m.in.: dynamicz-
ną 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 współ-
pracujący z każdym podręcznikiem. Zastępuje komplety map 
ściennych i atlasów, dając mnóstwo możliwości, m.in.: dynamicz-
ną 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 narodo-
wych na płycie CD.

Multimedialny geograficzny atlas świata
Atlas składa się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych 
i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową i współ-
pracujący z każdym podręcznikiem. Zastępuje komplety map ścien-
nych i atlasów, dając mnóstwo możliwości, m.in.: dynamiczną skalę, 
interaktywne materiały uzupełniające, wydruk mapy o wybranym 
obszarze i zakresie treściowym.
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1 800 
modeli narzędzi�

i gier

Cyfrowe 
treści� 

edukacyjne
80

Indeks Cena

Licencja 1 rok 800601 929,00 zł
Licencja 2 lata 800602 1 749,00 zł
Licencja 3 lata 800603 2 399,00 zł

Każda zakupiona licencja umożliwia zainstalowanie oprogramowania 
mozaBook na dwóch komputerach.
• Wyczaruj interaktywne lekcje z plików PDF
• Pracuj z mozaBook na dowolnym typie tablic interaktywnych
• Twórz animowane prezentacje i zadania
• Oprogramowanie i pomoc w języku polskim.
Wypróbuj oprogramowanie mozaBook przez 1 miesiąc za darmo

www.mac.pl/produkty/oprogramowanie-mozabook

Oprogramowanie mozaBOOK
Wyobraź to sobie! Jest to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane do sprzętów interaktywnych (tablice, 
monitory, laptopy). Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktyw-
nymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to bogactwo zasobów 
nauczania: aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujące wszystkie przedmioty – od zerówki po klasy maturalne, przykuwające 
uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.
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