
Informator wydawniczy  
dla nauczycieli 2015/2016

Szkoła podstawowa IV–VI
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przełamujemy schematy

poczucie bezpieczeństwa

satysfakcja  
z własnej pracy

Podróżuj z nami  
po świecie edukacji…

nowe spojrzenie na 
edukację

wsparcie we wszystkich 
obszarach edukacji

narzędzia i materiały, 
które podnoszą jakość 
pracy

W obliczu zmian oferta

do wszystkich 
przedmiotów, na 
wszystkich poziomach 
edukacji

dostosowana do 
wieloletniego użytku

3-letnia gwarancja

zgodna z sugerowaną 
ceną dotacyjną

użytku

podręcznik

dostosowany

do wieloletniego





użytku

podręcznik

dostosowany

do wieloletniego





Wszystkich nauczycieli 
korzystających z naszych 
narzędzi i publikacji 
łączy ciekawość świata, 
chęć zerwania z rutyną, 
potrzeba rozwoju  
i wzbogacenia 
warsztatu pracy –  
nie tylko dla uczniów.

Nauczyciel korzystający 
z oferty Operonu ma 
pewność, że wybrał 
sprawdzone, rzetelne  
i nowoczesne narzędzia, 
bogatą obudowę 
(materiały ćwiczeniowe 
i edukacyjne) oraz 
rozwiązania na miarę 
potrzeb współczesnego 
nauczyciela. 

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym budzą wiele pytań i obaw. Jesteśmy 
gotowi, by wspólnie krok po kroku wprowadzić zmiany w rzeczywistość szkolną. 

Przygotowaliśmy pełną i aktualną ofertę dla nauczycieli wszystkich 
przedmiotów. Uważamy, że w szkole ważna jest różnorodność, więc 
nauka z każdego przedmiotu powinna być tak samo ważna, a uczniowie 
i nauczyciele mają równe prawo do korzystania z dotacji MEN. Dlatego 
ustaliliśmy jednakową cenę podręczników do wszystkich przedmiotów 
objętych zmianami, dając tym samym gwarancję równego dostępu do 
podręczników dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.

12 ZŁ

jednakowa cena 
podręczników do 
wszystkich przedmiotów 
objętych dotacją celową
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Warto zapamiętać:

Zgodnie z nowymi 
zasadami zespół 
przedmiotowy może 
zaproponować tylko jeden 
podręcznik do danego 
przedmiotu dla wszystkich 
klas.

W praktyce oznacza to, że podręczniki nie mogą zawierać:

•	 jakichkolwiek miejsc do wypełniania (pytań, poleceń, zadań  
i ćwiczeń wymagających pisania w egzemplarzu podręcznika)

•	 odwołań i poleceń nawiązujących do dodatkowych materiałów 
dydaktycznych

Nowa ustawa oświatowa wprowadziła kilka zmian w organizacji życia szkoły, które będą stopniowo wdrażane  
w kolejnych latach reformy. Najważniejszą zamianą jest nowa procedura wyboru podręczników. Od roku 
szkolnego 2015/2016 ta procedura będzie dotyczyć nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia.

Wraz z reformą pojawiły się również nowe wymagania związane z warunkiem 
dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Wprowadzono wymóg 
dostosowania podręczników do wieloletniego użytku.

Zgodnie z reformą rolą dyrektora będzie dokonanie zakupu podręczników dostosowanych do wymogu 
wieloletniego użytku zarekomendowanych przez nauczycieli oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. 
Na ten cel dyrektorzy szkół podstawowych otrzymają dotację celową. Dotacja dotyczy w tym roku każdego 
przedmiotu do I, II i IV klasy szkoły podstawowej.

Najlepszą gwarancją właściwego wykorzystania dotacji jest jednakowa cena dla każdego podręcznika. 
Sugerowana cena dotacyjna podręcznika na cały rok to 12 zł w szkole podstawowej. Jednakowa cena dla każdego 
podręcznika na danym poziomie nauczania jest gwarancją równego dostępu do podręczników dla nauczycieli 
wszystkich przedmiotów. Jednakowa cena to zabezpieczenie prawa nauczycieli do wolnego wyboru podręcznika.

NAUCZYCIEL zapoznaje się z ofertą edukacyjną.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI przekazuje decyzję dyrektorowi szkoły.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI dokonuje wyboru: 

•	 JEDNEGO PODRĘCZNIKA do danych zajęć edukacyjnych lub materiału 
edukacyjnego do danych zajęć dla uczniów danej klasy – w przypadku klas  
IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

•	 MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

DYREKTOR SZKOŁY, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala:

•	 zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne

•	 materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 
roku szkolnym

Jeśli nauczyciele nie porozumieli się co do wyboru podręcznika i materiałów, dyrektor 
ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zestaw materiałów 
ćwiczeniowych.

DYREKTOR SZKOŁY

Co roku podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów  
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym

Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący 
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

Procedura wyboru podręczników Dostosowanie podręczników  
do wieloletniego użytku

Dotacja celowa na zakup podręcznikówPrzydatne argumenty do dyskusji  

w zespole przedmiotowym do pobrania:

•	 na www.operon.pl na stronach 

ofertowych

•	 na www.dotacjemen.operon.pl

Przekazanie dyrektorowi informacji 

o wyborze podręcznika przez zespół 

przedmiotowy i zamówienie materiałów 

przed dyrektora w wygodnym systemie  

zamówienia.operon.pl 

Ofertę Operonu można poznać:

•	 na stronie operon.pl

•	 w bibliotece szkolnej (dowiedz się,  

czy biblioteka w twojej szkole umożliwia  

zapoznanie się z naszą ofertą)

•	 kupując publikacje w Multitece  

w preferencyjnych cenach

Wygodne i szybkie rezerwowanie nakładu 

dla zespołu przedmiotowego  

www.dotacjemen.operon.pl

Wszystkie podręczniki Operonu  
objęte zmianami nowelizacyjnymi  
przygotowane na rok szkolny  
2015/2016, zgodnie z harmonogramem  
MEN, zostały dostosowane do 
wieloletniego użytku.

OPERON – sprawdzone i rzetelne rozwiązania, czyli jak przygotowaliśmy się do zmian

12 ZŁ 12 ZŁ 12 ZŁ

12 ZŁ 12 ZŁ

12 ZŁ 12 ZŁ 12 ZŁ

historia
i społeczeństwo

przyroda muzyka

12 ZŁ

plastyka

zajęcia 
techniczne

zajęcia 
komputerowe

j. obcy

j. polski matematyka

Wysokość dotacji 
MEN dla jednego 
ucznia do klasy  
IV SP

140 ZŁ108 ZŁ12 ZŁ × =9

Ceny podręczników Operonu 
objętych zmianami nowelizacyjnymi 
przygotowane na rok szkolny 2015/2016, 
zgodnie z harmonogramem MEN, są 
zgodne z sugerowaną ceną dotacyjną. 
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Operon – łam schematy

pełna obudowa 
dydaktyczna

bezpłatny dostęp 
do materiałów  
i narzędzi

pomoc  
w profesjonalnym 
przygotowaniu 
ciekawych lekcji

specjalne ceny 
materiałów 
drukowanych 
(podręczników, 
testów, zeszytów 
ćwiczeń, 
vademecum)

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem 
jest rozwijanie kompetencji czytania u uczniów 
przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów 
Edukacyjnych.

Ja czytam! jest szansą dla mnie na:

•	 przełamanie codziennej rutyny,

•	 zdobycie nowych kompetencji, między innymi 
animatora edukacji,

•	 podniesienie jakości własnej pracy,

•	 kontakt z wybitnymi twórcami, 

•	 rozwój i satysfakcję z pracy.

www.jaczytam.pl

Materiały z Multiteki wykorzystuję do 
przełamywania schematów i odkrywania przed 
uczniami niezwykłego świata. Przenoszę się z nimi do 
wnętrza komórki, na front wojny trzynastoletniej lub 
w głębię puszczy amazońskiej.

www.multiteka.operon.pl

Wiem, jak ułatwić przyswajanie wiedzy, 
zainteresować uczniów, zachęcić do pracy  
i weryfikacji postępów! Moim uczniom polecam 
serwis Gram i Zdam. Dzięki niemu uczniowie mogą 
jeszcze lepiej przygotować się do sprawdzianu 
końcowego. Gram i Zdam to społecznościowa gra 
edukacyjna na smartfony, tablety i komputery. 
Korzystam z niej w czasie lekcji powtórkowych.

www.gramizdam.pl

0

Praca to moja pasja. Uczenie to wyzwanie. 
Staram się, by moje lekcje były wyjątkowe, 
prowadzenie ich dawało mi radość, a dla moich 
uczniów były inspiracją. Jak to robię?

Ja czytam!

Serwisy dla uczniów

Multiteka

Patronat honorowy:

...a potem powiedzieli, 
że jestem „spoko”.

Szacun.

Dyskusyjne Kluby Edukacyjne
Wyjątkowe spotkania wyjątkowych ludzi, wspólna 
podróż do budowania więzi i przełamywania barier www.jaczytam.pl

Spotkajmy się  
z uczniami w DKE

Łamiemy schematy!
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Wybieram OPERON, ponieważ to nie tylko podręczniki, lecz także 
rozwiązania, dzięki którym moja praca staje się jeszcze lepsza 
i ciekawsza. Bez względu na to, co robię, OPERON zawsze mnie 
wspiera, gdyż zaproponowane rozwiązania są kompletne  
i inspirują do dalszego rozwoju.

Operon – pracuj komfortowo

Podręczniki są dla mnie ważnym narzędziem w pracy 
z uczniami. Dlatego korzystam z zaufanego źródła.

zawsze aktualne 
podręczniki

przygotowanie 
do państwowego 
sprawdzianu  
w VI klasie

•	 co roku aktualne

•	 dostosowywane do zmieniających się zasad 
egzaminów

•	 inspiracja do prowadzenia lekcji 
podsumowujących

•	 przydatne dla uczniów do powtarzania materiału

idealne 
odwzorowanie 
warunków 
prawdziwego 
egzaminu

wartość dla  
uczniów  
i nauczycieli

zgodne  
z przepisami

gwarancja 
równego dostępu 
do podręczników 
dla wszystkich 
nauczycieli 

dostosowane 
do warunków 
wieloletniego 
użytku

Nie obawiam się zmian w prawie oświatowym.  
W serwisie Oświata i Prawo mam aktualne 
informacje i potrzebne dokumenty. Swoje 
wątpliwości mogę tam skonsultować z prawnikami – 
ekspertami z zakresu prawa oświatowego.

To podręczniki do różnych przedmiotów i specjalnie 
do nich przygotowane materiały.

•	 gotowe zestawy ciekawych zadań i karty pracy

•	 porady dla nauczycieli

•	 inspirujące teksty

•	 do wykorzystania na lekcjach i na spotkaniach DKE

•	 łączą się z podstawą programową

Chcę:

•	 powiedzieć „Nie!” rutynie na swoich lekcjach,

•	 zachęcić uczniów do rozmów, działania, czytania 
(nie tylko literatury),

•	 nawiązywać pozytywne relacje z uczniami  
i wspólnie z nimi czytać świat.

Z przyjemnością sięgam po WYGODNE, RZETELNE 
i SPRAWDZONE narzędzie – dzięki niemu tworzę 
niepowtarzalne sprawdziany dopasowane do potrzeb 
uczniów i moich.

www.generator.operon.pl

Co roku moja szkoła bierze udział w programie Egzaminów Próbnych z Operonem. 
www.operon.pl/sprawdzian 

Podręczniki 

Oświata i Prawo 

Egzaminy próbne

Publikacja „Testy i arkusze” Konsultant Osobisty

Podręcznikowy zestaw inspiracji 

Generator testów

12 ZŁ
sugerowana cena  
dotacyjna  
podręcznika

użytku

podręcznik

dostosowany

do wieloletniego





użytku

podręcznik

dostosowany

do wieloletniego





Czuję się komfortowo, bo wiem, że mój Konsultant 
Osobisty Operonu zna moje potrzeby i zawsze mi 
doradzi. Mogę do niego zadzwonić lub napisać  
we wszystkich kwestiach związanych z działalnością 
Operonu, edukacją, podręcznikami i zmianami  
w prawie. 

Dane Konsultanta otrzymałem po zarejestrowaniu się 
w serwisie:

www.konto.operon.pl/konsultant 
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Operon – rozwijaj się

Dzięki współpracy z Operonem mogę realizować swoje aspiracje. 
Każda pasja wymaga zaangażowania. Dlatego przygotowuję się 
do mojej pracy – inspirację czerpię z różnych źródeł. Nieustająco 
dbam o swój rozwój. Jestem aktywny i otwarty na nowości – 
szkolę się, cenię wiedzę i doświadczenia moich kolegów. Jak to robię?

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny (NOE)

Operon.pl

Czerpię inspirację z pracy zespołu doświadczonych 
specjalistów i pedagogów, którzy chcą się dzielić 
swoją wiedzą i pasją.

Od czasu do czasu odwiedzam stronę Operonu. 
Zawsze znajdę tam informacje o bieżących projektach, 
ofercie wydawniczej, a także aktualnościach  
z zakresu edukacji.

www.operon.pl 

Teraz już wiecie, dlaczego czuję się wyjątkowo i jak czerpię 
satysfakcję ze swojej pracy. Cieszę się, że należę do społeczności 
wyjątkowych nauczycieli. 

Kursy internetowe z Operonem 

Czytam prasę branżową Kurier Edukacyjny

Aby sprostać coraz to nowym oczekiwaniom oraz 
zmieniającym się potrzebom moich uczniów, czytam 
Magazyn nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”. 
Towarzyszy mi i pomaga w pracy, inspiruje i rozwija. 
Dzięki temu czasopismu wzbogacam swój warsztat 
pracy, poznaję najnowsze trendy w edukacji, opinie 
wybitnych ekspertów oraz sprawdzone praktyki 
innych nauczycieli. 

www.operon.pl/nauczycieluczen 

To dla mnie wielkie udogodnienie i szansa na rozwijanie mojego warsztatu pracy. 

Jestem na bieżąco – śledzę aktualności w edukacji, 
czytam porady dla nauczycieli, informacje z zakresu 
prawa oświatowego, zapowiedzi kursów i szkoleń –  
a wszystko to zebrane w jednym miejscu i dostępne  
w każdej chwili!

www.operon.pl/aktualnosci

rozwija potencjał

źródło wiedzy  
i inspiracji

dzielenie się 
wiedzą  
i umiejętnościami 
z innymi

możliwość bycia 
trenerem

rozwój

ludzie 

wiedza bogactwo 
materiałów

kontakt na forum 
ze społecznością 
kursantów – 
twórczymi  
i aktywnymi 
nauczycielami

inspirujące 
pomysły  
na rozwój  
i doskonalenie 
warsztatu 
nauczyciela

różnorodna 
tematyka

przygotowywane 
przez wybitnych 
specjalistów  
i praktyków  
z dokonaniami

praktyczne 
informacje  
i narzędzia do 
wykorzystania  
w codziennej 
pracy i w życiu

blogi – źródło 
nowinek  
ze świata nauki  
i edukacji

webinary – 
to okazja do 
spotkań on-line 
z ciekawymi 
osobami



12 13

O
fe

rt
a 

w
yd

aw
ni

cz
a

Ciekawi świata
Podręcznik z serii Ciekawi świata do języka polskiego – idealny dla 
nauczyciela lubiącego aktywne i nowoczesne metody pracy na lekcji. 
Odpowiednio dobrany materiał wspiera nauczyciela w budowaniu 
poczucia tożsamości i systemu wartości uczniów. Ciekawe pomysły na 
lekcje angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności.

•	 Napisany przystępnym, przyjaznym dla ucznia językiem.

•	 Atrakcyjna szata graficzna, praktyczne rozwiązania w podziale 
materiału oraz utwory poruszające tematykę i problemy bliskie 
uczniom umożliwiają efektywną pracę uczniów na lekcji i w domu.

•	 Kształcenie literackie i językowe w jednym. Podział materiału na 
części odpowiadające semestrom zapewnia wygodę korzystania.

Odkrywamy na nowo
Sprawdzone rozwiązanie w tradycyjnym ujęciu treści, czyli podręcznik 
do języka polskiego w serii Odkrywamy na nowo. Rozbudza wyobraźnię, 
kształtuje i utrwala kompetencje językowe uczniów.

•	 Doceniany przez nauczycieli podział na dwie części: kształcenie 
językowe i kulturowo-literackie.

•	 Wysoko oceniane przez nauczycieli treści językowe zachęcają uczniów 
do poznawania zasad języka polskiego.

•	 Bogactwo tekstów, materiałów dodatkowych i różnorodnych zadań 
zachęca uczniów do aktywności.

•	 Praktyczne rozwiązania: materiały wprowadzające do lekcji i wygodne 
powtórzenia po każdym temacie, ciekawostki i wyróżnienia informacji 
ułatwiają przyswajanie wiadomości.
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aCiekawi świata

Wprowadzenie uczniów w świat matematyki – podręcznik uwzględnia 
potrzeby dzieci młodszych, a jednocześnie umożliwia pracę z uczniami 
zdolniejszymi.

pr
zy

ro
da

Materiały edukacyjne Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki

Ciekawi świata
Atrakcyjny dla ucznia i nauczyciela podręcznik umożliwia uczniom nabycie 
ważnych umiejętności w przyjazny i sprawdzony sposób. Bogaty materiał 
doświadczalny rozbudza ciekawość, zachęca do badania zależności.
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Materiały ćwiczenioweTwórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe Materiały edukacyjne Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe

•	 Angażuje wszystkich uczniów do działania i zachęca do nauki 
poprzez zabawę: duża liczba ćwiczeń aktywizujących, zadania o 
różnym stopniu trudności, miniprojekty.

•	 Sprawdzona metoda rozwiązywania zadań wspiera proces nauki u 
dzieci młodszych – rozwiązania krok po kroku. 

•	 Uporządkowany przekaz: ciekawostki, podsumowania 
najważniejszych informacji i słowniczek, spójny i czytelny układ treści.

•	 Zadania dotyczące praktycznych aspektów życia – rozbudzają 
ciekawość uczniów i ułatwiają przyswajanie informacji.

•	 Niezastąpiony w skutecznym nauczaniu: uporządkowany przekaz 
dostosowany do możliwości uczniów słabszych i zdolniejszych.

•	 Praktyczny w użyciu: wyróżnione ważne informacje i ciekawostki, 
indeks najważniejszych pojęć i powtórzenia po każdej lekcji pomagają 
utrwalić najważniejsze wiadomości. 

•	 W interesujący sposób umożliwia nabycie ważnych umiejętności: 
obserwacji przyrody, jej opisu, dostrzegania wpływu człowieka na 
środowisko. 

•	 Liczne doświadczenia, pytania i zadania zachęcają do aktywnego 
poszukiwania informacji i dostrzegania zależności.
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Ciekawi świata
Podręcznik skrojony na miarę współczesnej edukacji – najlepsze 
praktyki, przystępny język, bogactwo treści we właściwych proporcjach.

Odkrywamy na nowo
Sprawdzona koncepcja nauczania, w tradycyjnym układzie materiału – 
wybór podręcznika z serii Odkrywamy na nowo gwarantuje kontynuację 
dobrych praktyk w pracy z uczniami.

•	 Pierwsze miesiące w klasie 4 poświęcamy na wprowadzenie do 
historii i zagadnienia społeczne.

•	 Uporządkowana treść i stałe elementy układu podręcznika ułatwiają 
przyswajanie wiedzy: w podręczniku znajduje się słowniczek pojęć 
i dat, wyróżniono ważniejsze pojęcia, daty, informacje o postaciach 
historycznych i ciekawostki.

•	 Podręcznik wyróżnia się bogatą szatą graficzną, a materiały graficzne 
o dużej wartości merytorycznej: mapy, wykresy, zestawienia i osie 
czasu są przedstawione w sposób atrakcyjny i przyjazny dla ucznia.

Ciekawi świata
Praktyczny, nowoczesny i ciekawy podręcznik w dwóch częściach: 
technicznej i komunikacyjnej. Pozwala uczniom poznawać otaczający 
ich świat techniki i technologii, a także pomaga stawać się świadomymi 
uczestnikami ruchu drogowego.

•	 Ciekawostki, czytelne schematy i tabele wspomagają porządkowanie 
wiedzy.

•	 Urozmaicone ćwiczenia praktyczne i teoretyczne angażują uczniów 
do działania, umożliwiają wykorzystywanie metod aktywizujących.

•	 Czytelny układ treści oraz duże, kolorowe ilustracje czynią przekaz 
ciekawym, atrakcyjnym i zrozumiałym.

•	 Podręcznik do części komunikacyjnej bardzo dobrze przygotowuje do 
egzaminu na kartę rowerową.

Odkrywamy na nowo
Jeden z najchętniej wybieranych na rynku podręczników do przedmiotu. 
W czytelny i niebanalny sposób zapoznaje uczniów z zagadnieniami 
dotyczącymi techniki i zasad ruchu drogowego.

•	 Nowoczesna i estetyczna szata graficzna na wysokim poziomie 
zachęca uczniów do poszerzania wiedzy, rozbudza ciekawość dzieci.

•	 Znany i sprawdzony układ treści w udoskonalonej formie – narracja 
przyjazna uczniowi, różnorodne ćwiczenia i tabelaryczne ujęcie 
informacji ułatwiają porządkowanie wiedzy.

•	 Podręcznik do części komunikacyjnej bardzo dobrze przygotowuje do 
egzaminu na kartę rowerową.

Materiały edukacyjne Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe

Materiały edukacyjne Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji
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multiteka.operon.pl

•	 Uporządkowana narracja dostosowana do możliwości uczniów. 

•	 Zagadnienia historyczne wprowadzane od początku klasy 4, 
a tematy społeczne pogłębione w ostatniej części podręcznika.

•	 Praktyczny w użyciu: wyróżnione pojęcia, daty, osoby, słowniczek 
i podsumowania po każdym temacie.

•	 Polecany nauczycielom wykorzystującym aktywne i nowoczesne 
metody pracy na lekcji.

•	 Angażuje uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i poszukiwania 
informacji: inspirujące cytaty wprowadzają do tematów, duża liczba 
ćwiczeń aktywizujących i zadań, także grupowych i wykorzystujących 
materiał źródłowy.

•	 Bogaty materiał zdjęciowy i ilustracyjny.
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Ciekawi świata
Podręcznik dostosowany do możliwości również młodszych uczniów. 

Odkrywamy na nowo
Podręcznik dla nauczycieli, którzy cenią możliwość korzystania ze znanego 
i sprawdzonego układu treści w udoskonalonej i atrakcyjnej formie.

•	 Wartościowe narzędzie do pracy z uczniami i rozbudzania ich 
wyobraźni artystycznej, dzięki któremu poznają podstawowe techniki 
oraz z ochotą podejmą próby tworzenia działa sztuki.

•	 Praktyczny w użyciu: uporządkowany przekaz, przydatne listy 
materiałów i przyborów potrzebnych do wykonywania prac 
plastycznych, grafiki uzupełniające wykład.

•	 Elementy, które podnoszą jakość lekcji: narracja przyjazna uczniowi, 
ciekawostki poszerzające wiedzę i pytania utrwalające wiedzę.

•	 Ukazuje sztukę jako ciekawą i bliską uczniowi dzięki wysokiej jakości 
reprodukcjom dzieł sztuki i małej galerii z pracami uczniów.

Ciekawi świata
Poznaj jeden z najchętniej wybieranych podręczników do nauczania 
muzyki w szkole podstawowej. To rozmaite treści dostosowane do wieku 
i zainteresowań uczniów oraz bogaty dobór utworów do grania, 
śpiewania i słuchania.

•	 Podręcznik jest polecany nauczycielom korzystającym z aktywnych 
metod pracy z dziećmi.

•	 Duża liczba ćwiczeń aktywizujących i motywujących oraz 
odpowiedni dobór treści zachęcają uczniów do poznawania innych 
kultur i uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska.

•	 Optymalna praca z dziećmi na lekcji – uporządkowany układ 
materiału, bardzo czytelne zapisy nut, propozycje utworów do 
słuchania, przydatne chwyty gitarowe i na flet, liczne i ciekawe 
ilustracje oraz schematy.

•	 Podział materiału na trzy tomy realizowane w ciągu trzech lat nauki.

Odkrywamy na nowo
Wykorzystaj w pełni potencjał uczniów – ich radość, kreatywność, 
skłonność do improwizowania i eksperymentowania. Z tym 
podręcznikiem dzieci będą chętnie zdobywały wiedzę i umiejętności 
z zakresu kultury muzycznej i razem z Nutką Przewodniczką odbędą 
wspaniałą podróż do świata muzyki.

•	 Wiedza o muzyce, bogactwo utworów muzycznych w jednym, 
wygodnym tomie.

•	 Sprawdzony układ treści w udoskonalonej formie: atrakcyjne grafiki, 
biogramy, najważniejsze pojęcia, słowniczek na końcu podręcznika.

•	 Bardzo czytelne zapisy nutowe, bogaty wybór utworów do grania, 
słuchania i śpiewania oraz liczne ćwiczenia zachęcają uczniów do 
aktywnego udziału w zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe

Materiały ćwiczeniowe Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji
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multiteka.operon.pl

Materiały ćwiczeniowe Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl
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Multiteka 
multiteka.operon.pl

Podręczniki Materiały ćwiczeniowe

•	 Nowoczesne i praktyczne rozwiązania ułatwiają uczniom 
korzystanie z podręcznika: uporządkowany przekaz, czytelna 
nawigacja, linie chronologiczne przybliżające dyscypliny sztuki na tle 
epok, wyróżnione definicje, ciekawostki, słowniczek.

•	 Tekst podzielony na krótkie fragmenty, aby optymalnie skupić uwagę 
ucznia.

•	 Mówimy o sztuce w interesujący sposób, zadajemy pytania, 
zachęcamy do wykonywania ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. 

•	 Nowatorskie podejście do historii sztuki – dziedziny sztuki ukazane 
na tle epok w ciekawy sposób.

•	 Wysokiej jakości reprodukcje dzieł sztuki i nowoczesna szata 
graficzna zachęcająca do obcowania ze sztuką.
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Ciekawi świata
Oryginalnie napisany podręcznik będący przewodnikiem dla uczniów 
podczas zajęć komputerowych. To wartościowa pomoc dla dzieci  
i nauczyciela.

•	 Wysoka wartość merytoryczna i dydaktyczna – zapewniają właściwe 
wsparcie w pracy z uczniami.

•	 Umożliwia praktyczne wykorzystanie zdobywanych informacji: 
zawiera aktualne treści, liczne i czytelne zadania, a po każdym 
rozdziale umieszczono podsumowanie i zadania domowe.

•	 Dopracowana szata graficzna i bogactwo elementów wizualnych 
zachęcają uczniów do poszerzania swojej wiedzy i przyswajania 
nowych wiadomości.

Odkrywamy na nowo
Lekcje zajęć komputerowych z podręcznikiem z serii Odkrywamy 
na nowo rozwijają wiedzę ucznia nie tylko w zakresie zagadnień 
informatycznych. To proste i sprawdzone rozwiązanie w pracy z uczniami 
w szkole podstawowej.

•	 Liczne ćwiczenia, zadania projektowe i ciekawostki poszerzają wiedzę 
dzieci, zachęcają do współpracy i poszukiwania rozwiązań i informacji.

•	 Praktyczne wiadomości na temat zastosowania komputera bogato 
uzupełnione materiałami graficznymi i wskazówkami.

Metoda Ortograffiti
To najpopularniejsza i najwyżej oceniana metoda pracy z uczniami  
z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.

•	 Zalecana przez MEN do indywidualizacji pracy z uczniami ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

•	 Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

•	 Umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest:

•	 poprawa sprawności funkcji ważnych w procesie uczenia się 
czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, 
motorycznych,

•	 płynne czytanie, zwłaszcza w zakresie: techniki czytania, rozumienia 
czytanego tekstu,

•	 postępy w pisaniu w zakresie: poprawności ortograficznej, poziomu 
graficznego pisma,

•	 rozwój sprawności językowej w zakresie: form wypowiedzi pisemnej, 
konstruowania wypowiedzi ustnej.

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
multiteka.operon.pl

Twórz sprawdziany
do lekcji

Multiteka 
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Metoda Ortograffiti może być stosowana także do rozwijania 
umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne 
znaczenie ma przełamanie zniechęcenia uczniów wywołanego 
dotychczasowymi niepowodzeniami. Ćwiczenia Ortograffiti w połączeniu 
z Grami matematycznymi pozwalają przezwyciężyć niechęć uczniów, a co 
za tym idzie – również trudności z poprawnym liczeniem.

Ortograffiti – Matematyka bez trudności

Jak zamawiać

zapoznaj się z ofertą zarezerwuj nakład 
w imieniu zespołu 
przedmiotowego

dyrektor zamawia 
materiały i podręczniki 
dla szkoły

pobierz dokumenty do 
przedstawienia zespołowi 
przedmiotowemu  
i dyrektorowi

www.dotacjemen.operon.pl
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