
Szanowni Państwo! 

W związku z tym, że zaistniała sytuacja nie pozwala na spotkania z przedstawicielami 

wydawnictw edukacyjnych  przedstawiam najnowsze propozycje jakie oferuje WSiP aby 

uprzyjemnić oraz ułatwić pracę nauczyciela i ucznia w osiągnięciu najwyższych 

wyników. 

Zapraszam do zapoznania się z nowymi materiałami na  stronie: 

www  https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa-4-8/   w sekcji Wirtualna 
praca  
i nauka  https://www.wsip.pl/wirtualna-praca-i-nauka-klasy-4-8/), 

 

W porozumieniu z Państwem wydawnictwo WSiP stworzyło szereg materiałów, 

wspierających podręczniki np.: 

 

Stacja Edukacja to publikacja ok 40 stron dla każdego ucznia 
GRATIS!!!! 
 -dołożona do podręcznika dotacyjnego, która zawiera: 

·         najważniejsze zagadnienia ze szkoły podstawowej 
podane w przystępny, ciekawy i atrakcyjny sposób, 

·         nowoczesne podejście do wiedzy , ponieważ uczeń 
zrozumie wszystko, co na lekcji mogło wydawać się 
trudne, 

·         przystępna grafika – komiksy, infografiki sprawią, 
że nauka stanie się przyjemnością, 

·         łatwy dostęp do wiedzy przez komputer, tablet i telefon 

·         dzięki zaproponowanym aktywnościom działa 
na wszystkie zmysły, dopasowując się do dziecka. 

·         zwiększa efektywność nauki i wpływa na szybkość 
przyswajania wiedzy. 

·         daje możliwość nauki w każdym miejscu i o każdej porze. 

 

 

 

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa-4-8/
https://www.wsip.pl/wirtualna-praca-i-nauka-klasy-4-8/


 Multibook -  Multimedialny podręcznik w wersji elektronicznej 

uzupełniony o zasoby multimedialne pomoże przeprowadzić niezwykłe 

lekcje, zachęcające całą klasę do aktywnego zdobywania wiedzy. 

Wersja demo do przedmiotów: przyroda, biologia, geografia. 

Przyroda. Multibook. 

Klasa 4. DEMO(1).exeMultibook „Przyroda” Klasa 4 – DEMO https://ucze.pl/zasoby/szkola-

podstawowa-klasy-4-8/przyroda-szkola-podstawowa-klasy-4-8/?skat=multibooki 

Biologia. Multibook. 

Klasa 5. DEMO.exe Multibook „Biologia” Klasa 5 – DEMO, DEMO 

https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/biologia-szkola-podstawowa-

klasy-4-8/?skat=multibooki 

Biologia. Multibook. 

Klasa 7. DEMO.exe Multibook „Biologia” Klasa 7 – DEMO https://ucze.pl/zasoby/szkola-

podstawowa-klasy-4-8/biologia-szkola-podstawowa-klasy-4-8/?skat=multibooki 

 

Atlasy multimedialne są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych publikacji 

papierowych. Dzięki zawartym dodatkowym materiałom i elementom interaktywnym, 

stanowią wsparcie w nauce przedmiotu i pomagają skupić uwagę uczniów na temacie 

lekcji. 

wersje demo atlasów multimedialnych do:  przyrody, biologii, geografii  

      Atlas multimedialny „Przyroda” Klasa 4 – DEMO 

https://ucze.pl/zasob/atlas-multimedialny-przyroda-klasa-4-

demo/?subject=23117&segment=23116 

 

         Atlas multimedialny „Biologia” Klasa 7 – DEMO https://ucze.pl/zasob/atlas-                 

multimedialny-biologia-klasa-7-demo/?subject=23160&segment=23116 

 

POMOCE DEMONSTRACYJNE: 

Magnetyczna budowa człowieka to zestaw demonstracyjny 

prezentujący najważniejsze organy w ludzkim organizmie. Schemat 

może być wykorzystywany przez nauczyciela jako uzupełnienie 

tematu lekcji lub do powtórzenia materiału. Atrakcyjna 

wizualizacja omawianych treści zwiększa zainteresowanie uczniów 

i zachęca do aktywnej pracy. 

Biologia. Atlas 

multimedialny. Klasa 7. Demo(1).exe

Przyroda. Atlas 

multimedialny. Szkoła podstawowa. Klasa 4. DEMO.exe
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https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/geografia-szkola-podstawowa-klasy-4-8/?skat=multibooki
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https://ucze.pl/zasob/atlas-multimedialny-biologia-klasa-7-demo/?subject=23160&segment=23116
https://vimeo.com/386212693
https://ucze.pl/zasob/atlas-multimedialny-przyroda-klasa-4-demo/?subject=23117&segment=23116
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Zestaw 4 dużych map ściennych pozwala dokładnie zaprezentować 

uczniom omawiane podczas lekcji zagadnienia oraz zaangażować 

całą klasę i skupić uwagę na danym temacie. Duży format zapewnia 

czytelność, a praca z dodatkowym materiałem aktywizuje uczniów. 

 

GRA  WOKÓŁ WIEDZY - Gra zespołowa, która pomoże utrwalić 

wiadomości z 9 przedmiotów dla klas 4 i 7. W skład każdej gry 

wchodzi okrągła plansza oraz 4 zestawy kart z pytaniami 

przedmiotowymi. Gra jest ciekawą formą powtórzenia materiału 

i aktywizacji uczniów. Zróżnicowany stopnień trudności pozwala 

na indywidualizację pracy  na lekcji. 

 

 

 

 

Regina Kmicińska 

doradca metodyczny  

 

 

 

 


