JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ?

Milí žáci,
interaktivní učebnice, do které jste právě vstoupili, vás provede přírodou a světem, ve kterém žijeme.
Připravili jsme pro vás zajímavá témata a spolu s autory kapitol vám chceme nabídnout možnost podívat
se na prostředí kolem vás trochu jinýma očima. Získáte nové vědomosti nejen o živé a neživé přírodě, ale
také o světě, který kolem sebe vytvořil člověk a za který nesete odpovědnost také vy sami.

Text a úkoly v jednotlivých kapitolách jsme vybrali tak, aby vás zaujaly, aby probouzely vaši zvědavost
a chuť společně poznávat a objevovat nové informace o přírodě a okolním světě. V učebnici naleznete
úkoly pro „začínající badatele“, pokusy pro zvídavé děti, problémové úkoly a otázky. Pro zábavu a
poučení můžete řešit interaktivní spojovačky, skládačky, křížovky a kvízy.

Abyste si procvičili dovednost pracovat s internetem, vyhledávat nové informace a vybírat ty důležité,
zařadili jsme do učebnice odkazy na různé webové stránky se zajímavostmi s přírodovědnou tématikou.

V průběhu práce s učebnicí můžete plnit připravené úkoly společně se svými spolužáky, ve skupinách
nebo samostatně. Součástí učebnice je výkladový slovníček, který obsahuje vysvětlení cizích slov a
neznámých pojmů a pomůže vám při práci s textem.

NĚKOLIK ZÁSAD PRÁCE S UČEBNICÍ:
1. Učebnice se skládá z jedenácti kapitol, na které vstupujete jednotlivě z titulní strany kliknutím na
obrázek (ikonu).
2. Každá kapitola se poté skládá z řady drobnějších témat a tematických celků, které si můžete vybrat z
přehledného menu.
3. Jednotlivé kapitoly jsou mezi sebou částečně provázány a doplněny o slovníček odborných pojmů. Na
slovníček je možné vstoupit také z titulní strany.
4. Text jednotlivých kapitol je dále doplněn úkoly, otázkami, náměty pro skupinové činnosti,
rozšiřujícím textem, popř. videoukázkami aj. Tyto části kapitol jsou uvozeny následujícími ikonami:

otázka

další zdroje

z regionu

pokusy

výzkum

film, video

úkol

úkol pro skupinu žáků

exkurze

rozšiřující text

čti

vyhledej na internetu

Věříme, že se interaktivní učebnice stane pro vás oblíbených
pomocníkem při učení a že při společné práci zažijete spoustu
zábavy a příjemných chvil.
Autoři učebnice

