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W kolejnym roku szkolnym postaw na wiedzę
i doświadczenie!
18.03.2021

Wybierając ofertę WSiP do biologii i geografii dla klas 5-8 szkoły podstawowej, masz
pewność, że otrzymasz komplet materiałów odpowiadających potrzebom Twoim
i Twoich uczniów.

●

PODRĘCZNIKI, ZESZYTY ĆWICZEŃ, PUBLIKACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Nasze publikacje są w pełni zgodne z wymaganiami podstawy programowej. Ich
autorzy stawiają nacisk na systematyczną naukę krok po kroku, częste odwołania
do życia codziennego, pokazywanie omawianych zagadnień w sposób praktyczny,
a także doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Treść jest
napisana językiem odpowiednim dla wieku uczniów. Nowoczesna szata graficzna i
czytelne wyróżnienia najważniejszych informacji ułatwią przyswojenie
i uporządkowanie wiedzy. Stacja Edukacja to jedyny produkt na rynku
umożliwiający indywidualizację nauczania i oddziaływanie na większość
zmysłów dzieci. Nowoczesne rozwiązania poligraficzne oraz dodatki
multimedialne, ukryte pod kodami QR, zapewnią efektywną naukę.
Zobacz fragmenty publikacji do biologii i geografii, poznaj niepowtarzalność Stacji
Edukacja.

●

PRODUKTY MULTIMEDIALNE

Multibooki i atlasy multimedialne stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych
publikacji papierowych. Podręczniki i atlasy w wersji elektronicznej uzupełniono
o filmy, animacje, zdjęcia czy ćwiczenia interaktywne. Z pewnością pomogą
w przyswojeniu materiału i sprawdzeniu wiedzy. Wbudowany zestaw narzędzi pomaga
skupić uwagę klasy na omawianym temacie. Zaloguj się do Klubu nauczyciela Uczę.pl
i poznaj multimedia do biologii i geografii.

●

NOWOŚĆ! MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Repetytorium, arkusze egzaminacyjne oraz aplikacja na telefon, tablet lub
komputer stanowią doskonały zestaw pomocny w osiągnięciu sukcesu na egzaminie.
Sposób prezentacji treści w repetytorium konsultowaliśmy z nauczycielami i uczniami,
aby w pełni odpowiedzieć na ich potrzeby. Zestaw 10 przykładowych arkuszy
egzaminacyjnych do przedmiotu pozwoli uczniom oswoić się ze strukturą
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zadań. Łatwa w obsłudze aplikacja umożliwia dostęp do wiedzy w każdej chwili
i w formie bliskiej uczniom. O szczegółach oferty poinformujemy wkrótce.

●

SERWISY INTERNETOWE

Klub nauczyciela Uczę.pl, WSiPnet.pl, Diagnoza z plusem, Nauka Zdalna to
bogata baza różnorodnych materiałów. W serwisach znajdziesz m.in.: dokumentację
nauczycielską, produkty multimedialne, e-podręczniki, e-ćwiczenia, materiały
przydatne w prowadzeniu lekcji zdalnych, webinary edukacyjne, diagnozy
na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania, arkusze do próbnego egzaminu
ósmoklasisty. Już w maju będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w próbnym
egzaminie ósmoklasisty z biologii i geografii dla klas 7 – poznaj harmonogram.

●

POMOCE DYDAKTYCZNE

Magnetyczna budowa człowieka do biologii oraz zestaw map ściennych do geografii
to nowoczesne pomoce edukacyjne niezbędne w każdej pracowni przedmiotowej.
Pozwalają na aktywną pracę z uczniami i ułatwiają zapamiętanie materiału.

Poznaj nowy wymiar edukacji!
>> Zobacz ofertę do biologii
>> Zobacz ofertę do geografii
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