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Olvasónaplók

HÍREK, ESEMÉNYEK

ÚJ INTERAKTÍV TANANYAGAINK

Az Apáczai Kiadó egyik legfőbb jellemzője, hogy igyekszik a tanítók és tanárok által megfogalmazott igényeket kielé-
gíteni. Erre törekszik az inter aktív tananyagok kapcsán is. Céljai ezen a területen:

▶  A nyomtatott tankönyvhöz kapcsolódó játékos feladatok összeállítása, amelyek interaktív módon, a gyermekek ál-
tal nagyon kedvelt multimédiás lehetőségeket kihasználva segítik az új tananyagok feldolgozását, de elsősorban a 
gyakorlást, az elmélyítést szolgálják.

▶  Könnyen kezelhető interaktív tananyagok készítése, amelyek interaktív tábla hiánya esetén projektorral is működ-
tethetők.

▶  Különböző korszerű módszerek, szemléltetőanyagok alkalmazása az interaktív tananyagok készítése során.
▶  Animációkkal, � lmbejátszásokkal, kép- és hanganyaggal segíteni az ismeretek elmélyítését, megértését és egyben 

az érzelmi, esztétikai nevelést is.
▶ Teljes sorozatok biztosítása tantárgyanként alsó és felső tagozaton egyaránt.

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1., 2., 3., 4. évfolyam és Matematika 1. évfolyam

Matematika 6., 7., 8. évfolyam
A  szerzők nagy gondot fordítottak a tananyagrészek módszerta-
ni feldolgozására, a képességfejlesztő feladatsorok megalkotására, 
valamint a szövegértés kompetencia fejlesztésére. Az  interaktív 
tananyagban különböző szintű feladatok és problémafelvetések 
szerepelnek, amelyek alkalmasak a di� erenciált oktatás megvaló-
sítására. A  felvetett problémakörök feldolgozása interaktív, így a 
tanulók maguk fedezik fel a matematika csodálatos világát.

Nyelvtan és helyesírás 6., 7., 8. évfolyam
Az egyes témakörök a tankönyvvel megegyező sorrendben jelennek 
meg. A szerző olyan gyakorlófeladatokat és játékokat választott, ame-
lyek témája a nyomtatott tankönyvhöz kapcsolódik, ám szervesen ki-
egészíti azt, felhasználva a gyermekek által nagyon kedvelt multimédi-
ás lehetőségeket. A Szemléltetés című részben az anyanyelvi fogalmak, 
hangtani, jelentéstani, szófajtani és alaktani ismeretek jelennek meg 
nagyon látványos, a tanulók vizuális emlékezetét aktivizáló módon. 

Fizika 8. évfolyam
A digitális technika lehetőségeit felhasználva hozzájárul a � zika eredményes 
tanításához és tanulásához. Bemutatja a fontosabb kísérleteket; animációk és 
kinagyítható képek is segítik az ismeretek megértését, elmélyítését. A kísér-
letek egy része – a megfelelő kezdeti feltételek beállításával – „digitálisan” is 
elvégezhető.


