AZ APÁCZAI KIADÓ ÚJ TANKÖNYVEI
Az Apáczai Kiadó mindig igyekszik Pedagógus Kollégáit szolgálni, nevelő-oktató munkájukat megkönnyíteni. Ennek érdekében fejlesztettük ki új kiadványainkat a 2012–2013-as tanévre. Bemutatjuk az alsó
és felső tagozatos újdonságainkat.

Újdonságaink alsó tagozaton
A Második matematikakönyvem első és második kötete
a már piacon lévő, tankönyvvé nyilvánított 3–8. évfolyamos matematika-tankönyvcsalád következő része.
Tankönyvünk megjelenése és szerkezete híven követi a
3. és 4. évfolyamos tankönyvek stílusát, esztétikáját, módszertani struktúráját.
Az új tankönyvünk alapvető koncepciója a matematika és a mindennapi élet szorosabb kapcsolatának megalapozása, a képességfejlesztés, az alkalmazásképes tudás
fejlesztése, a „használható matematika” tanítása.

Az Apáczai Kiadó három új olvasónaplójára is szeretnénk
felhívni tanító kollégáink figyelmét.
Az 1–2. évfolyamos tanulóknak készített kiadvány a mesék világába hívja a gyerekeket.

A 3. évfolyamosoknak készített olvasónapló három ifjúsági regényhez kapcsolódó feladatsort tartalmaz.
Az olvasónapló Astrid Lindgren Harisnyás Pippi, illetve
Juharfalvi Emil című regényeit, valamint Nógrádi Gábor
Vau! című történetét dolgozza fel.
A T-É-R című tankönyv a komplex tantárgyi oktatás
elvárásaihoz és jellemzőihez igazodva született. Ahogy a
mozaikszavas cím is sugallja, három tantárgy tananyagtartalma fonódik egymásba: a technika-életvitel, az énekzene és a rajz. A természetismeret tantárgyi programhoz
igazodik témáiban.
A különböző feladatok, gyakorlatok és tevékenységek
tantárgytól függetlenül váltják egymást folyamatosan.
A tantárgyi határvonal eltűnik, egyetlen cél érvényesül:
a készségek és képességek fejlesztése.

A 4. évfolyamosoknak szóló kiadvány Erich Kästner két
könyvének, A két Lottinak és az Emil és a detektíveknek
a feldolgozása mellett Fekete István állatregényei közül
az izgalmas, néha szívszorító Bogáncs című történettel
igyekszik megkedveltetni a gyerekekkel az olvasást.

Az olvasónaplók feladatai segítenek továbbgondolni
a történeteket. Mindhárom kiadvány tartalmaz egy rövid
ismertetőt az írókról, illetve fotójukkal is találkoznak a
tanulók.
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Újdonságaink felső tagozaton
A fizika tanulását megújító, a gyerekek érdeklődését
felkeltő kétkötetes, új szemléletű tankönyvvel és feladatgyűjteménnyel – az új természettudományos ismeretek
több oldalról való megközelítése mellett – hat természettudományos részkompetencia fejlesztését tűztük ki célul.
A feladat- és kísérletgyűjtemény 3 nívószinten bőséges
kínálatot ad kísérletekből, feladatokból, projektekből a gyakorlástól a versenyekre való felkészítésig.

Megjelent új oktatási segédanyagunk az ének-zene tanításához. A falitáblák tartalma: Ritmusképletek és -jelek,
Zenei ábécé, Szolmizációs kézjelek, Népdalok jellemzői,
Hangközök, Ritmusértékek.
Amennyiben felső tagozatos daloskönyveinket évfolyamonként legalább egy-egy osztálynyi mennyiségben
megrendelik, a falitáblákból egy sorozatot ajándékba
küldünk.

Új matematika feladatgyűjteményeink bármely tankönyvhöz használhatóak. A tanári kézikönyvek mellék leteként egy értékelő programot tartalmazó CD-t kínálunk.
Ezenkívül megvásárolható hozzá a feladatgyűjtemény
minden feladatát tartalmazó, feladatválogató programot
tartalmazó CD is.

Új szemléletű biológia-tankönyvvel és -feladatgyűjteménnyel kívánjuk a tanulók számára érdekessé, motiválóvá tenni a tudományterületet. A kiadványokban
kiemelt szerepet kap a kompetenciák és a részkompetenciák fejlesztése. A feladatgyűjteményben folyamatosan
jelen vannak a kooperatív technikák, a projektek, a gyakorlás, sőt a versenyekre való felkészítés is.

Széplaki Erzsébet elkészítette Nyelvtan és helyesírás interaktív tananyagait 7. és 8. évfolyamosok számára is.
A szoft ver egyes témakörei teljesen megegyeznek a
tankönyvek témaköreivel. Az interaktív feladatok egy
része előkészíti, segíti a tankönyvi feladatok megoldását, másik része új oldalról világít meg egy-egy helyesírási problémát. A Szemléltetés fejezetben az ismeretek,
szabályok elsajátíttatásához találhatók illusztrációk.
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