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JAK PRACOWAĆ 
Z INTERAKTYWNYM PODRĘCZNIKIEM?

TO PROSTE!
1. Zarejestruj się na bezpłatnej platformie www.dzwonek.pl.
2. Zaloguj się i wejdź w zakładkę „Kolekcje”.
3. Następnie w zakładce „Wydawcy” wybierz Sztukę Uczenia.
4. Kliknij w wybrany Interaktywny podręcznik z klasą .
5. W ramce „Licencje” wybierz opcję „Dodaj” – od tego momentu możesz cieszyć się 

e-podręcznikiem bez ograniczeń, wchodząc w zakładkę „Moje zasoby”.

ETAP EDUKACYJNY: kształcenie zintegrowane
DOSTĘP POPRZEZ: platforma www.dzwonek.pl i aplikacja mLibro (off-line)
URZĄDZENIA: tablica interaktywna, smartfon, tablet, komputer
WIĘCEJ INFORMACJI: www.podrecznikizklasa.pl  
 oraz www.dzwonek.pl/SztukaUczenia

Interaktywne podręczniki z klasą to seria bezpłatnych i w peł-
ni interaktywnych e-podręczników stanowiących wirtualną, roz-
szerzoną o multimedia i nowe technologie wersję podręczników 
szkolnych.

Wersje interaktywne zawierają wszystkie treści wersji drukowa-
nych, a także interaktywne ćwiczenia, gry, nagrania, filmy i sy-
mulacje, które urozmaicają i ułatwiają naukę. Zintegrowana jest 
w nich także interaktywnie edukacja muzyczna. Te nowoczesne 
podręczniki nadają się do pracy grupowej w klasie (tablica inte-
raktywna, monitor, pracownia komputerowa) i do pracy samo-
dzielnej, również w domu, przy użyciu komputera, smartfona czy 
tabletu. Na bieżąco wspomagają ucznia w pracy, wskazują dobre 
i złe odpowiedzi, nagradzają za poprawne rozwiązanie ćwiczeń. 
Pozwalają też w każdej chwili sprawdzić jego postępy.

Aktualnie dostępne są wszystkie części elementarza zintegrowa-
nego. Na podstawie podręczników szkolnych opartych na wolnych 
licencjach powstają kolejne interaktywne podręczniki z klasą prze-
znaczone dla uczniów klas 1-3. W realizacji jest już matematyka do 
wszystkich klas. Każdy z 27 Interaktywnych podręczników z 
klasą zawierać będzie około 250 interaktywnych ekranów podzie-
lonych na tematy związane z wybranymi zagadnieniami.

Darmowy Interaktywny elementarz z klasą oraz kolejne 
e-podręczniki dostępne są na platformie www.dzwonek.pl/
SztukaUczenia.

Po pobraniu e-podręcznika na bezpłatną aplikację mLibro (do-
stępną dla systemów Windows, iOS oraz Android) możliwa jest też 
praca bez stałego dostępu do internetu.

Zachęcamy również do skorzystania ze zrealizowanego przez nas 
Interaktywnego śpiewnika patriotycznego, dostępnego bezpłat-
nie na www.dzwonek.pl/odnpoznan.
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Interaktywny PODRĘCZNIK do szkoły podstawowej
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Marzena Kędra

kreatywności
Na szlakach

PROGRAM nauczania dla klas I-III

NOWE, ALE SPRAWDZONE I DOBRZE ZNANE PODRĘCZNIKI DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
Marii Lorek, Moniki Zatorskiej, Agaty Ludwy, Lidii Wollman i Barbary Ochmańskiej

DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO pod nr 884/1/2017

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
Podręczniki powstałe na bazie materiałów na wolnych licencjach 
Creative Commons 3.0 udostępnionych przez MEN, wzbogacone zo-
stały o stosowne do wieku treści literackie i polecenia. Edukacja przez 
sztukę i ekologia są ich istotnymi walorami.

MATEMATYKA
W całym cyklu matematyka została wydzielona w osobnych pod-
ręcznikach. Charakterystyczna jest tu dość często prezentowana 
wielość rozwiązań. W matematyce pojawiają się również elementy 
kodowania, których wraz z wiekiem dzieci jest coraz więcej.

ĆWICZENIA
Do całego cyklu nowe, atrakcyjne i kreatywne ćwiczenia przygoto-
wała Maria Lorek. Nowością są ćwiczenia interaktywne dostępne  
z bezpłatnymi „Interaktywnymi podręcznikami z klasą”.

PROGRAM NAUCZANIA
Program „Na szlaku kreatywności” napisany przez Marzenę Kędrę 
uwzględnia najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki i wielo-
aspektowego procesu uczenia.

INSPIRACJE: plastyczne, muzyczne i teatralne
Wyróżnikiem podręczników jest idea edukacji przez sztukę. Pomocą 
dla nauczycieli są dwa poradniki: Inspiracje plastyczne z instrukcjami 
działań z dziećmi oraz Inspiracje muzyczne z piosenkami, ich insce-
nizacjami, zabawami. Piosenki i działania plastyczne włączone są 
bezpośrednio w wersje interaktywne podręczników.

NOWOCZESNE NAUCZANIE
Podręczniki stawiają na kreatywność, rozwój ciekawości poznaw-
czej, umiejętności uczenia się, myślenie naukowe oraz współpracę 
w grupach. Polecenia i zadania uruchamiają twórcze myślenie, 
zachęcają do eksperymentowania, samodzielnego wnioskowania  
i działania.

NOWOCZESNA OBUDOWA: metodyczna i dydaktyczna
Pracę nauczyciela wspomagają przewodniki metodyczne z aktywny-
mi linkami do dodatkowych materiałów, ćwiczeń, kart pracy.

ADAPTACJE dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi
Oprócz podstawowych wersji podręczniów powstały adaptacje dla 
dzieci z trudnościami w nauce do pracy w klasach integracyjnych. Do-
stępne są również adaptacje dla dzieci o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych, niedowidzących, niewidomych i niesłyszących. W przy- 
gotowaniu kompatybilne z nimi wersje interaktywne.

ETAP EDUKACYJNY: kształcenie zintegrowane
DOSTĘPNOŚĆ: podręczniki z dotacji, wersje cyfrowe na stronie, bezpłatne wersje 
interaktywne z ćwiczeniami
WIĘCEJ INFORMACJI: www.podrecznikizklasa.pl
 www.elementarz.org
 tel. (32) 252 79 38
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PRZYKŁADOWE zrzuty ekranów


