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MATEMATIKA

+
Szoftver

Kalóz ABC

Munkalap

KALÓZ SZÁMOLÓBOKSZ
KOMPLEX CSOMAG

Matematika – Kalóz számolóboksz
A számolóboksz a Kalóz boksz számolás elsajátítását segítő alkalmazása. Itt két mód
közül választhat: „Sorban“ módban a feladatok a nyomtatott feladatlapok sorrendjét
követik. „Véletlenszerű“ módban pedig a feladatok egy folyamatosan változó sorrendben jelennek meg.
Cikkszám: BD-OT0101-HUHU  

+

Mi van a csomagban:
• Kalóz számolóbox szoftver
• Mágneses kalóz számolóboksz – az alapvető matematikai műveletek
megismeréséhez
• Munkalapok a számolóbokszhoz

5 900 Ft

Cikkszám: BD-86655CS  

12 990 Ft

Matematika – Kompetenciafejlesztés
– Számfogalom

Matematika – Kompetenciafejlesztés
– Számok az ezres számkörben

Játékos ismerkedés a számok világával!
A korai kompetenciafejlesztés alapkoncepciója a tudásanyag alkalmazhatóságának
megalapozása. A tananyag az első osztályosok életkori sajátosságinak figyelembevételével támogatja a gyerekeket abban, hogy életközeli helyzetekben szerezhessenek
tapasztalatot a matematika alapfogalmairól.

Oldjuk meg! – aktív problémamegoldás az általános iskolában. A gyermekek észlelés
útján ismerkednek meg a világgal, így fontos, hogy tényleges résztvevői legyenek a
problémamegoldás folyamatának. Ez a tananyag valós tapasztalatszerzéssel aktivizálja
a gyerekek fogalomalkotási képességét és a valóságból merített elemezhető helyzeteket kínál.

Cikkszám: BD-090-KOMP1  

Cikkszám: BD-090-KOMP3  

29 900 Ft

29 900 Ft

Matematika – A számfogalom alapjai

Matematika – A számolás alapjai

Ez az anyag lehetővé teszi, hogy a diákok könnyen elsajátítsák és megértsék az alapvető matematikai fogalmakat. Ebben szórakoztató játékok és gyakorlatok segítik őket,
amelyek a gondolkodási készség fejlesztésére összpontosulnak. A szoftver segítségével a pedagógusok könnyen és játékos formában ismertethetik meg a gyerekekkel a
számfogalmat.

A szoftver lehetővé teszi a tanárok számára, hogy olyan helyzeteket és feladatokat
hozzanak létre, amelyekben a diákok aktív résztvevői egy problémamegoldó és
logikai folyamatnak. A témakörök a matematika alapjait mutatják be. A valós életből
vett példák segítségével a számolás egyszerű és érthető lesz.

Cikkszám: BD-LITE5  
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9 900 Ft

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

Cikkszám: BD-LITE6  

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

MATEMATIKA

Matematika – Elágazás

Matematika – Geometriai transzformációk

A játékban az út kétfele ágazik, különböző típusú és színű kocsik (személyautó, sportkocsi stb.) indulnak el vagy jobbra vagy balra. Azonban egy viharnak köszönhetően
a tábla egyszer csak eltűnik és a játékosnak kell a helyes irányba terelnie a várakozó
autókat. Fejleszti a logikus gondolkodást, a kategorizálás és osztályozás képességét.

Mi kelthetné fel jobban a gyerekek érdeklődését a matematika és a természettudományok iránt mint a saját környezetünkből vett érdekes, szokatlan példák? Ebben az általános iskolásoknak szerkesztett interaktív tananyagban a geometriai transzformációk
bemutatását a természetes és mesterséges környezetünk ihlette színes példák teszik
hatékonyabbá, érthetőbbé, élvezhetőbbé a tanulók számára.

Cikkszám: BD-TO0101-HUHU  

9 900 Ft

Cikkszám: BD-064-MAT  

29 900 Ft

Matematika – A tengelyesen tükrös négyszögek és sokszögek

Matematika – Geometriai szerkesztések

A szerkesztések tanításához elengedhetetlen a pontos és precíz bemutatás. A természetben és a mesterséges környezetben előforduló sokféle forma, a művészetben
fellelhető örök értékű díszítő motívumok alkotják a tengelyesen tükrös négyszögek és
sokszögek alapját. A tananyag olyan képeket tartalmaz, amelyek ismerősek a gyerekeknek, és könnyen lekötik figyelmüket.

Szerkesztések tanítása egyszerűen, látványosan.
A Geometriai szerkesztések interaktív tananyag főleg az általános iskola tananyagát
öleli fel, ám középiskolában, szakkörökön is kiválóan alkalmazható.
Összesen: 41 darab geometriai szerkesztést tartalmaz.

Cikkszám: BD-LITE15  

Cikkszám: BD-080-MAT  

29 990 Ft

9 900 Ft

Matematika – A szakaszok és szögek szerkesztése

Matematika – Látható algebra

A geometria megértéséhez megfelelő illusztrációk és ábrák szükségesek. A tananyag a
legfontosabb szakasz-és szögszerkesztéseket mutatja be interaktív formában. Az animációk bármikor visszajátszhatók, így a diákok könnyen megérthetik és megtanulhatják a szerkesztés folyamatát. Összesen: 17 darab geometriai szerkesztést tartalmaz.

A Látható algebra interaktív tananyag segítségével könnyen elsajátíthatóak az
algebra alapjai, hiszen az anyag több szórakoztató feladat segítségével magyarázza
el a tudnivalót. A látható algebra használata elősegíti a logikus gondolkodás fejlődését, hiszen arra sarkalja a tanulókat, hogy játékosan oldják meg a feladatokat, így
tanítva meg nekik az anyagot.

Cikkszám: BD-LITE16  

9 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

Cikkszám: BD-090-MAT  

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

29 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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MATEMATIKA

Matematika – Halmazok

Matematika – Bevezetés a függvények világába

A tananyag segít eligazodni a halmazok között. Mi a fogalma? Mi az a részhalmaz?
Milyen halmazműveletek léteznek, hogyan jelöljük azokat. Könnyen érthető animált
ábrázolásokon keresztül mutatja be a különböző számhalmazokat. A száraz tényeket
érdekes összefüggések fűszerezik.
A megszerzett tudás feladatokkal ellenőrizhető.

Az iDoctum Bevezetés a Függvények világába tananyagunk segít megérteni a hozzárendelés és a függvény fogalmát. Szemléletesen mutatja be a különbséget a kettő
között. Animált ábrákkal hoz példát a kölcsönösen egyértelmű relációkra és az inverz
függvényekre. A végén pedig a megszerzett tudás interaktív feladatokkal ellenőrizhető.

Cikkszám: BD-0101-HUHU  

Cikkszám: BD-LI0102-HUHU  

9 900 Ft

MATEMATIKA
SZOFTVERCSOMAG

Matematika – Nevezetes függvények

FÜGGVÉNYEK ÉS
HALMAZOK

Tananyagunk segít elsajátítani a függvények vizsgálatát, szemléletesen bemutatja a
legismertebb függvényeket és tulajdonságaikat. A végén pedig a megszerzett tudás
interaktív feladatokkal ellenőrizhető.
Témakörök:
• Függvények vizsgálata
• Nevezetes függvények
• Feladatok
Cikkszám: BD-LI0103-HUHU  

9 900 Ft

3 CD

egy csomagban

9 900 Ft

Matematika – Halmazok
Matematika – Bevezetés a függvények világába
Matematika – Nevezetes függvények
Cikkszám: SJ_BD-1233  

19 900 Ft

LOGOPÉDIA - BESZÉDFEJLESZTÉS

Logopédia Képességfejlesztés

Logopédia Beszédfejlesztés

A tananyag a komplex fejlesztés lehetőségét adja, mellyel a gyermekek artikulációs,
megértési, kiejtési, olvasási képességei javíthatók.
Alkalmas a beszédhibák leküzdésére, az irányított és tudatos figyelem kialakítására, a
névutók használatának elsajátítására, az irányok tudatosítására, a térben és síkban való
tájékozódás, a rövidtávú emlékezet és a beszédkészség fejlesztésére.

A tananyag a logopédia egyik fontos fejlesztési területét öleli fel. Ez a tananyag rendkívül hasznos segítség lehet a logopédusoknak, alsó tagozatos tanítóknak, hiszen a
gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve nyújt hasznos gyakorlatokat a beszéd
fejlesztéséhez és a helyes artikuláció kialakításához.

Cikkszám: BD-090-LOG1  
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29 900 Ft

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

Cikkszám: BD-LITE4  

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

NYELVTAN KOMPETENCIA FEJLESZTÉS

+
Szoftver

Kalóz ABC

Munkalap

KALÓZ ABC
KOMPLEX CSOMAG

Nyelvtan - Kalóz ABC
A Kalóz ABC a szövegértés elsajátításában segít. A magyar nyelv betűkészletét használva lépésről lépésre segíti a gyermek olvasás készségének javítását. Az alkalmazással
sorban illetve véletlenszerűen is haladhat a feladatok között.
Cikkszám: BD-OT0701-HUHU  

+

5 900 Ft

Mi van a csomagban:
• Nyelvtan - Kalóz ABC szoftver
• Mágneses kalóz betűboksz – az olvasás tanulásához
• Munkalapok a betűbokszhoz
Cikkszám: BD-86678CS  

12 990 Ft

SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS

Szövegértés – szövegalkotás I.

Szövegértés – szövegalkotás II.

Beszélgessünk, gondolkodjunk, fejlődjünk!
A tananyag színes ábrák, gondolkodtató szituációk segítségével vezeti be a gyerekeket a társas kommunikáció világába, ismerteti meg velük a különböző műfajú szövegek helyes használatát. A képességfejlesztő feladatok játékosan fejlesztik a gyerekek
árnyalt, választékos írásbeli és szóbeli kifejezőkészségét.

Olvassuk el, értsük meg, fogalmazzuk meg!
A tananyag a különböző olvasási stratégiák elsajátításában segíti a gyerekeket annak
érdekében, hogy egyszerűen eligazodhassanak az olvasott-írott információk világában. Érdekes képességfejlesztő játékok teszik interaktívvá, szórakoztatóvá az órákat és
hozzák közelebb a gyerekekhez az olvasás világát.

Cikkszám: BD-080-SZOV  

Cikkszám: BD-090-SZOV2  

29 900 Ft

29 900 Ft

Szövegértés, szövegalkotás – A mondatalkotás

Szövegértés, szövegalkotás – Olvasás előtt, olvasás után

A tananyag a beszélt és írott nyelv legfontosabb szabályait, az emberi kommunikációhoz szükséges mondatalkotási szabályokat mutatja be a gyerekeknek. Mindezt
érdekes interaktív feladatokkal, gondolkodtató játékokkal teszi még érthetőbbé és
élvezhetőbbé

Az Olvasás előtt, olvasás után tananyag interaktív, játékos módon fejleszti az anyanyelvi kompetenciát, különös tekintettel a szövegértési készség javítására. Ezzel a tananyaggal nem csak hasznos, hanem szórakoztató is a tanulás.

Cikkszám: BD-LITE7  

Cikkszám: BD-LITE8  

9 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

9 900 Ft

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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IDEGEN NYELV

Angol nyelv – kezdő szint

Német nyelv – kezdő és középhaladó

A nyelvtanulás legnehezebb pontja a szóbeli kommunikáció. Ahhoz, hogy a tanulók
szóban is biztonságosan fejezhessék ki magukat, a szókincs és nyelvtan elsajátítása
mellett olyan módszertani alapszemlélet is szükséges, mely előtérbe helyezi a kommunikációalapú oktatást. Kommunikációközpontúság a kezdetektől. Az angol interaktív tananyag segítségével már az alapoktól kezdve segíthetjük a tanulókat az idegen
nyelven történő kommunikációban. Általános iskolai és középiskolai felhasználásra is
alkalmas.

Német nyelv egészen a nyelvvizsgáig. Ez az interaktív tananyag az alapfokú ismeretektől egészen a középfokú nyelvvizsga követelményekig végigkíséri a tanulókat a
nyelvtanulás lépcsőfokain. Interaktív feladatok, gyakorlási lehetőség teszi még élvezhetőbbé a nyelvtanulást. A tananyag magyar nyelvű szöveget nem tartalmaz.

Cikkszám: BD-064-ANG  

Cikkszám: BD-064-NEM  

29 900 Ft

29 900 Ft

Német nyelv - Közlekedés

Képfejtő játék – angol vagy német nyelvtanuláshoz

Verkehrsmittel – Deutsch als Fremdsprache
A témák B1 és B2 nyelvvizsgára készülő tanulók számára tartalmaz oktatási tartalmakat. Kiegészül még további plusz témával: tesztekkel és játékokkal is, melyek a nyelvvizsga felkészítés mellett a valós szituációkat hivatottak szimulálni. Ilyen például az
a feladat is, ahol a tanulónak egy virtuális városban meg kell találnia a kijelölt célt,
különböző járókelők megkérdezésével. Újdonság továb bá az is, hogy a pedagógusnak
lehetősége lesz új feladatelemeket létrehozni és azokat elmenteni.

Játssz és közben játszva tanulj! - ez volt a mottónk a játék megalkotása során.
Célja, hogy a tanulóknak vizuális módon nyújtson segítséget az idegen nyelvű szavak
elsajátításában, így játék közben észrevétlenül fejlődik a szókincsük. Komplex képességfejlesztő eszköz, mely a nyelvtanulás mellett tökéletesen alkalmas a koncentráció
és megfigyelőképesség, valamint a logika fejlesztésére és javítására.
Angol nyelvhez:
Német nyelvhez:

Cikkszám: BD-080-NEM  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-TO0901-HUHU  

3 900 Ft

Cikkszám: BD-TO0902-HUHU  

3 900 Ft

IRODALOM

Mítoszok és a Biblia – Az irodalom forrásai

A magyar irodalom születése

Irodalomtanulás – egy kicsit másképp!
A Mítoszok és Biblia interaktív tananyag már az irodalomtanulás kezdeteitől kezdve
abban segíti a diákokat, hogy elsajátítsák az irodalmi szövegek önálló elemzésének, értelmezésének képességét. A színes animációk, készségfejlesztő játékok valódi
élménnyé változtatják az irodalomtanulást.

A 2Cd-s tananyag tartalmaz: a témakörökön belül részletes tananyagleírásokat interaktív formában, összefoglaló táblázatokat, vázlatokat nyomtatható formában. A tananyag számonkéréséhez tartalmaz: témazáró feladatlapokat megoldásokkal, nyomtatható formában, játékos feladatokat, ajánlott házi feladatokat, fogalmazási témák
megjelölésével, a 10 témakörhöz közel 150 interaktív játékot, kompetenciafejlesztő
feladatot.

Cikkszám: BD-064-MAGY  
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29 900 Ft

Cikkszám: BD-080-MAGY  
cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

59 800 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

KÖRNYEZETISMERET

Környezetismeret

Környezetismeret – Állatok a ház körül

Ismerd meg környezeted!
Házi vagy vadon élő állatok? Növényevő vagy ragadozó halak?
A tananyaggal játékosan elsajátíthatók a természetismeret alapjai. A kisdiákok színes
feladatok segítségével ismerkedhetnek meg környezetünk élőlényeivel, így hozva
közelebb a gyerekekhez a természet szépségeit már a kezdetektől.

Ismerd meg milyen állatok élnek környezetünkben. Hallgasd meg és ismerd fel az állatok hangját. Játssz velünk és közben ellenőrizd a hallásodat, tudásodat.
24 állat hangját tartalmazza.

Cikkszám: BD-064-KOR  

Cikkszám: BD-TO0401-HUHU  

18 900 Ft

29 900 Ft

Szelektív hulladékkezelés – Kukatípusok

Szelektív hulladékkezelés – Játék a gyárban

A világ növekvő népessége és egyre gyorsuló gazdasági körforgása egy új kihívást állít
a XXI. század generációi elé: a hulladékfelhalmozódás problémájának megoldását.

Ez egy (nemcsak) gyermekek számára készült oktató-fejlesztő játék, melynek célja a
játékos megismertetése a szelektív hulladékok különböző típusaival. A játékos a futószalagon érkező hulladékokat kell a megfelelő kukába válogassa, ami reflexeket, rövidtávú tervezést és osztott figyelmet is igényel.

Cikkszám: APP02  

10 500 Ft

Cikkszám: APP03  

Ajándék módszertani útmutatóval!

10 500 Ft

Ajándék módszertani útmutatóval!

Táplálkozási piramis - Biológia
Testünk normális működéséhez számos tápanyagra
van szükség, így a tudatosan összeválogatott étrend
az egészséges életmód elengedhetetlen része. Éppen
ezért nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az
i-Doctum TOUCH termékvonalunk interaktív Táplálkozási Piramissal bővült! Ismerd meg, mit nyújt számodra
az étel, amit megeszel! Aktív szerepet vállalva a piramis
felépítésében megtanulhatod, miből és mennyit kell
enned, hogy megőrizd tested egészségét. CD-korongos verzió
Cikkszám: BD848-APP01  

10 500 Ft

Ajándék módszertani útmutatóval!
vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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BIOLÓGIA

Biológia - Növények

Biológia - Az állatok világa – Az állatok országa

A növénytan digitális tananyag elsősorban szemléltetésre használható eszköz, amely
alkalmas a növényi sejtek és szövetek megjelenítésére. Továbbá a növényi szervek
felépítésének, a fotoszintézis és a csírázás folyamatának, termések és termésfajták
csoportosításának ábázolására. A növényvilág megismerését segítik az ábrák és a hozzájuk kapcsolódó feladatok, kérdéssorok és fotók.

Az állattan témakörét feldolgozó biológia interaktív tananyag látványosabbá,
élményszerűbbé teszi a tanórákat, így hozva még közelebb az élőlények világát
a tanulókhoz. Hasznos feladatok, érdekes képek, animációk segítik az élőlaények
rendszerezésének megértését.

Cikkszám: BD-085  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-080-BIO  

29 900 Ft

Biológia - A szív és a keringési rendszer

Biológia - A z emberi test és működése

3D animációk és ábrák segítségével a diákok sokkal könnyebben megértik például
a vér áramlását szervezetünkben vagy a szív működését. Az érrendszeri betegségek
ismertetésével megtaníthatjuk őket, hogy mire kell odafigyelniük, hogy egészséges
maradjon a szívük és az érrendszerük. A feladatok pedig segítenek elmélyíteni az
átadott tudást.

Tegyük valódi vizuális élménnyé az emberi test működésének megismerését 3D animációkkal! A tananyag olyan nehezen modellezhető folyamatok megfigyelésében is
segít, melyeket iskolai körülmények között nehéz lenne bemutatni (pl. az idegrendszer, szív –és érrendszer működése)

Cikkszám: BD-LITE3

9 900 Ft

Cikkszám: BD-064-BIO  

29 900 Ft

Biológia - A mozgásszervrendszer

Víz és fotoszintézis

Rendkívül fontos megismernünk testünk felépítését, működését. A mozgásszervrendszer LITE-mini tananyag az emberi test vázát, az emberi csontváz felépítését, részeit
mutatja be, mindemellett betekintést nyerhetünk a test kötőszöveti vázszerkezetébe
is ennek az interaktív tananyagnak segítségével.

A tananyag a víz Földünkön megtett útját, változásait és funkcióit mutatja be, valamint
a bolygónk „tüdejének” nevezett növények, erdők fotoszintézisének folyamatát.
Számos látványos, érzékletes grafika, animáció segíti a tanulókat ennek a fontos tananyagnak a megértésében, a mellékelt interaktív feladatok pedig az elsajátított tudás
hatékony ellenőrzésére adnak lehetőséget. A Víz és fotoszintézis így fontos és látványos része lehet a biológia és földrajz óráknak, valamint hasznos megoldást nyújt osztályfőnöki órákra is, a környezetvédelem témakörét kiegészítve.

Cikkszám: BD-LITE13  

9 900 Ft

Cikkszám: BD-LITE2  
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cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

18 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

BIOLÓGIA

Biológia - Növények 1

Biológia - Növények 2

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Növényi sejt
• Növények felépítése
• Gyökér
• Szár
• Levél
• Virág, termés

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Tápanyagszállítás
• Tápanyagkészítés és lebontás
• Levél működése
• Csírázás
• Megporzás és megtermékenyítés
• Növények élettartalma

Cikkszám: BD-LI0408-HUHU  

Cikkszám: BD-LI0409-HUHU  

9 900 Ft

9 900 Ft

Biológia - Növények 3

Biológia - Emberi test és működése 1

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Virágtalan növények
• Virágos növények
• Gombák

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Az emberi test felépítése
• Az emberi bőr
• Mozgásszervrendszer

Cikkszám: BD-LI0410-HUHU  

Cikkszám: BD-LI0405-HUHU  

9 900 Ft

9 900 Ft

Biológia - Emberi test és működése 2

Biológia - Emberi test és működése 3

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Érzékszervek
• Emésztőszervrendszer I.
• Emésztőszervrendszer II.

Megújult tartalom, kibővített feladatokkal , kvíz kérdéssekkel, önellenőrzéssel.
Témakörök:
• Légzőszervrendszer
• Keringési rendszer
• Kiválasztás
• Szaporodás

Cikkszám: BD-LI0406-HUHU  

9 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

Cikkszám: BD-LI0407-HUHU  

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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FÖLDRAJZ

Digitális térképcsomag 1

Digitális térképcsomag 2

Digitális térképcsomag 3

Tartalma:
A KÁRPÁT-MEDENCEVIDÉK
A Kárpát-medencevidék körvonalas térképe
A Kárpát-medencevidék nagytájai
A Kárpát-medencevidék részei
A Kárpát-medence medencerészei
A medencejelleg következménye a Kárpát-medence
felszíni vízrajzában

Tartalma:
HAZÁNK KÖZLEKEDÉSE
Hazánk – hajózható folyó szakaszai
Hazánk – autópálya szakaszai
Hazánk – főútvonalai, vasútvonalai

Tartalma:
FÖLDRÉSZEK 1.
Afrika országai, vizei
Európa országai, vizei

NEMZETISÉGEK MAGYARORSZÁGON
Nemzetiségek területi elhelyezkedése Magyarországon
Magyarok a Kárpát-medencében
Alföldi magyar népcsoportok
Palócok és Matyók Magyarországon
Cigányok Magyarországon
HAZÁNK CENTRUM-PERIFERIA
KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA
Centrum-periféria kapcsolat a Kárpát-medencében
a honalapítás után
Centrum-periféria kapcsolat a Kárpát-medencében
a 14-17. században
Centrum-periféria kapcsolat hazánkban
a 20. században
A vásárvonal a Kárpát-medencében
ENERGIAFORRÁSAINK 1.
Üledékes eredetű ásványkincstelepek Magyarországon
Érctelepek a Kárpát-medencében
ENERGIAFORRÁSAINK 2.
Energiagazdálkodásunk alapjai
Hazánk felszín alatti vizei
Cikkszám: BDTERKEP-1  

FÖLDRÉSZEK 2.
Észak-Amerika országai, városai
Dél-Amerika országai és városai

HAZÁNK RÉGIÓI
Magyarország régiói (vaktérkép)
Magyarországot is érintő EU régiók
Magyarország tervezési Statisztikai régiói
Legfontosabb idegenforgalmi körzeteink

FÖLDRÉSZEK 3.
Ázsia országai, városai
Ausztrália városai, vizei

MAGYARORSZÁG
Magyarország vízrajzi vaktérkép
Magyarország hegységei vaktérkép
Magyarország vaktérkép
Magyarország megyeszékhelyei

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Az Amerikai Egyesült Államok államai, városai
(kontúrtérképes)
Az Amerikai Egyesült Államok városai
Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzetei
Az USA gazdasági körzeteinek földrajzi adottságai

MAGYARORSZÁG TÁJAI 1
Alföldi tájaink
Dombsági tájaink
Dombsági tájaink – összefüggő dombságok
Dombsági tájaink – hegységperemi dombvidékek

Cikkszám: BDTERKEP-3  

29 900 Ft

MAGYARORSZÁG TÁJAI 2
Középhegységi tájaink
Középhegységi tájaink – mészkőhegységek
Középhegységi tájaink – vulkáni hegységek (andezit)
Cikkszám: BDTERKEP-2  

29 900 Ft

29 900 Ft

A Naprendszer

Megújuló energiaforrások

A Naprendszer témáját dolgozza fel 3D-s animációkkal, érdekes feladatokkal. A tananyag a bolygókat, a Napot és a Holdat gyönyörű animációk segítségével mutatja be,
láthatjuk, hogy a bolygók hol helyezkednek el és megfigyelhetjük, hogy forognak. Az
anyagot ajánljuk általános iskolai vagy akár középiskolai használatra is.

A Megújuló energiaforrások LITE anyag, részleteiben mutatja be a különböző energiaforrásokat, azok működését és felhasználásának lehetőségeit. Mivel a megújuló energia már a közeli jövőben nagyon fontos lesz elkerülhetetlen, hogy a fiatalok időben
szerezzenek megfelelő információt a témáról.

Cikkszám: BD-LITE1  

Cikkszám: BD-LITE19  
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9 900 Ft

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

19 500 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

FÖLDRAJZ

Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

Földrajz - Távoli földrészeken

Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti,
társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.
A tantervi követelményeknek megfelelő tartalmakat újfajta módszertani megközelítésben, interaktív elemekkel kiegészítve tárja a tanulók elé. Magyarázó
és szerkezeti ábrákon, metszetrajzokon, sémaszerű ábrákon és életképekben
mutatja be a témakört.

A földrészek kialakulásának története és a lemeztektonikai mozgások bemutatásával tiszta képet kapunk arról, hogy miért úgy helyezkednek el a földrészek, ahogy
ma ismerjük. Az anyag külön-külön bemutatja Afrika, Ázsia, Ausztrália és Amerika
szerkezetét, éghajlatát, természetföldrajzát, gazdaságát és társadalomföldrajzát.
A szoftver tartalmaz továbbá illusztrációs és tematikus térképvázlatokat, metszetrajzokat, tömbszelvényeket, sematikus rendszer- és kapcsolatábrákat.

Cikkszám: BD-122  

Cikkszám: BD-100  

29 900 Ft

29 900 Ft

Földrajz - Levegőburok

Földrajz - Afrika földrajza, Tipikus tájak

A Levegőburok tananyag az időjárási tényezők, a légköri jelenségek komplex feldolgozását nyújtja. Mivel ezek a természeti jelenségek bonyolult folyamatok eredményei, szóbeli magyarázatuk is sok nehézséget tartogat. A speciális animációk, képek,
ábrák láthatóvá teszik a folyamatokat, így téve egyszerűbbé a tanári magyarázatot,
a megértést és a tudás gyakorlati alkalmazását.

A tananyag Afrika természeti, társadalmi-gazdasági földrajzát, illetve környezeti jellemzőit dolgozza fel a 7. évfolyam részére. A témákhoz azonban olyan tartalmi elemek is tartoznak, amelyek a 9-10. évfolyamban is jól használhatók. Földrajzi övezetesség, fejlődő országok, globális környezeti problémák, éhínség, elsivatagosodás.

Cikkszám: BD-080-FOL  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-064-FOL  

29 900 Ft

Időjárási jelenségek

Csillagrendszerünk

Hogyan keletkezik a csapadék? Mi is az a monszun és hogyan keletkezik?
Mi mit jelent az időjárás jelentésben? Mindezt megismerheted az alábbi menüpontokra klikkelve. Tarkítva érdekfeszítő animációkkal és háromdimenziós környezettel. Példák illusztrálják az érdekes tényeket és játékokon keresztül pedig
ellenőrizheted a megszerzett tudást.

Ez az interaktív oktatási szoftver a naprendszert, bolygóit és holdjait dolgozza fel.
Segítségével a tanuló megtudhat érdekes tényeket a minket körülvevő térről, bolygónk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ajánlott általános iskolai és középiskolai használatra is. A tudás elmélyítését kvíz kérdések teszik könnyebbé. Kezelése rendkívül
egyszerű az intuitív felületnek köszönhetően. Páratlan élményt nyújt az interaktív
kalandozás lehetősége, minőségi nagy felbontású képekkel és animációkkal tarkítva.

Cikkszám: BD-LI0501-HUHU  

9 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

Cikkszám: BD-LI0503-HUHU  

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS MENTÁLHIGIÉNIA

Miért nem jó ötlet a dohányzás?

Miért nem jó ötlet az alkoholfogyasztás?

Az Egészség és mentálhigiéné kérdéskörében egyre korábbi, és egyre szakszerűbb
tájékoztatásra van szüksége korunk kétkedő és lázadó ifjúságának. Miért nem jó ötlet
a dohányzás? című interaktív tananyagunk Dani történetén és interaktív szimulációk
útján mutatja be, hogy a dohányzás miért káros és veszélyes szokás nemcsak saját
magunk, de környezetünk egészségére nézve is.

Az interaktív tananyag rajzfilmszerű világával rávilágít a túlzott alkoholfogyasztás negatív tényezőire, a fogyasztó nézőpontjából is. A tananyag nemcsak vicces,
de elgondolkodtató is egyben, de legfőbb erénye, hogy a fiatalok szemszögéből
mutatja be ábrákon, animált rajzfilmeken, interaktív társasjátékokon keresztül a
szociális, anyagi, családi életre és az egészségre gyakorolt negatív hatásait.

Cikkszám: BD-LI0801-HUHU  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-LI0803-HUHU  

EGÉSZSÉG ÉS MENTÁLHIGIÉNÉ

Miért nem jó ötlet a drogozás?
A kábítószer-fogyasztás mindig is sarkalatos társadalmi probléma volt, de a szabad
információ-áramlás korában különösen fontos, hogy a fiatalságot megismertessük a
drogozás iszonyatos következményeivel. Miért nem jó ötlet a drogozás? című interaktív tananyagunk egy diák életútján keresztül mutatja be, hogy a kábítószer hogyan
teszi tönkre az ember életét és környezetét.
Cikkszám: BD-LI0802-HUHU  

29 900 Ft

29 900 Ft

szoftvercsomag

3 CD

egy csomagban

Miért nem jó ötlet a dohányzás?
Miért nem jó ötlet a drogozás?
Miért nem jó ötlet az alkoholfogyasztás?
Cikkszám: BD-IDCS-EM  

79 900 Ft

KÉMIA

Kémia – A vas
Az anyag a vasat mutatja be, minden oldalát körbejárva. Megmutatja a periódusos rendszerbe illeszkedését, a hozzá hasonló elemek körét. Bemutatja a kristályszerkezetét, annak
változásait. Feltárja a szerkezet és a tulajdonságok, megmunkálhatóság, felhasználhatóság
kapcsolatrendszerét. Látványos kémiai reakciókat figyeltet meg a tanulókkal és segít azok
önálló értelmezését. Teljes mértékben alkalmas egyéni tanulásra is.
Cikkszám: BD-LITE22   
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cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

9 900 Ft

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

KÉMIA

2012

TKV/298-20/
2012

TKV/298-20/

Kémia – Anyagszerkezet

Kémia – Anyagi halmazok

Láthatjuk a láthatatlant!
Ez az interaktív tananyag vizuális eszközökkel segít megismerni és megérteni az atomok világát, az atomszerkezeti ismereteket, a molekulák szerkezetét és a kémiai kötéseket. A nehezen elmagyarázható, természetes úton bemutathatatlan folyamatokat
most megtekinthetik, sőt vissza is játszhatják a diákok.

A kémiai folyamatok elképzelésében végre vizuális segítséget is kaphatnak a diákok.
Forgatható 3D modellek segítségével ismerkedhetnek meg a különböző rácstípusokkal. A tananyag számos megértést és gyakorlást segítő interaktív elemet és feladatot
tartalmaz.

Cikkszám: BD-064-KEM  

Cikkszám: BD-080-KEM  

29 900 Ft

29 900 Ft

Kémiai alapismeretek – Anyagok, Tulajdonságok, Változások

Kémiai – Az atom szerkezete

Egy tananyag a kémia gyakorlati ismereteit, érzékszerveinkkel megtapasztalható
tulajdonságait, változásait dolgozza fel interaktív formában. A tananyag számos
interaktív gyakorló feladatot tartalmaz, így a gyerekek veszély nélkül próbálhatják ki
ismereteiket, játékosan sajátítják el az alapfogalmakat.

A tananyag az atomszerkezet és a különböző atommodellek témakörét dolgozza fel.
A tananyag néhány - a témához kapcsolódó - tudományos eseménnyel is foglalkozik.
Ismerteti a főbb témaköröket az atom definíciójától a kvantummechanikai modellekig, és az atomszerkezetet is bemutatja. Számos animáció és kép áll a pedagógusok
rendelkezésére a téma színesebb bemutatásához. Az interaktív feladatok lehetőséget
biztosítanak a gyakorlásra.

Cikkszám: BD-090-KEM  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-LITE11  

9 900 Ft

Kémiai – Az anyagi halmazok

Kémia – A veszélyes anyagok

Ez a szoftver a különböző rácsok jellemzőit mutatja be. Az adott témaköröket a
természetből vett példákkal és a mindennapi életünkből vett képekkel demonstrálja.
A hallgatók forgatható 3D-s modellek, interaktív gyakorlatok és szemet
gyönyörködtető képek segítségével ismerkedhetnek meg az atomrács, az ionrács és a
fémrács jellegzetességeivel.

A tananyag a háztartásunkban és környezetünkben található anyagok tulajdonságait,
jellemzőit dolgozza fel. Felhívja a figyelmet az óvatosság és körültekintés fontosságára
a különböző anyagok használata közben, illetve feladatokat is tartalmaz a különböző
kémiai anyagokon található biztonsági jelzések és szimbólumok begyakorlására.

Cikkszám: BD-LITE12  

9 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

Cikkszám: BD-LITE17  

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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FIZIKA

Fizika – A rezgőmozgás

Fizika – A fénytörés

A rezgés témakörét feldolgozó LITE-mini szoftver a rezgés legfontosabb alapelveinek
megértésében segít. Az animációk segítségével azokat a jelenségeket is könnyedén
bemutathatjuk, amelyeknek vizsgálata eszköz- és időigényes. Feladatokkal gyakorolhatjuk és ellenőrizhetjük az elsajátított ismereteket.

Az optikai jelenségek – mint a fénytörés – igen gyakoriak a mindennapi életben.
A tananyag a fénytörés törvényeit tárgyalja, és bevezeti azokat a jelenségeket, amelyek
a fénytöréssel magyarázhatók. Lehetőségünk van igazolni és elemezni is ezeket
a jelenségeket a kísérletek és modellek segítségével. A tananyag lehetőséget kínál
olyan kísérletek bemutatására, amelyekhez egyébként jól felszerelt tanteremre és speciális kísérleti eszközökre van szükség.

Cikkszám: BD-LITE9  

9 900 Ft

Cikkszám: BD-LITE10  

9 900 Ft

Fizika - A mágneses mező

Fizika - A fényterjedés tulajdonságai

A tananyag fő célja az volt, hogy a mágnesesség alaptörvényeit és jelenségeit
animált kísérletek segítségével ismertesse és illusztrálja. Ebben az interaktív tananyagban kifejezetten hangsúlyos a téma vizuális bemutatása, így a bonyolultabb
kísérletek esetén animációk segítik a tanárok munkáját, megkönnyítik a tananyag
elsajátítását. A diákok érdekes és szemet gyönyörködtető formában sajátíthatják el az
egyébként bonyolult magyarázatot igénylő tananyagot.

A tananyag a fényterjedés jelenségét, törvényszerűségeit, dolgozza fel.
A megértést animációk segítik. Virtuális méréseket végezhetünk.

Cikkszám: BD-LITE18  

Cikkszám: BD-APP12  

9 900 Ft

9 900 Ft

Fizika - Elektromos alapjelenségek

Fizika – Súrlódás

A tananyag az elektromos alapjelenségek témakörét dolgozza fel.
A megértést animációk segítik. Virtuális méréseket végezhetünk,
a kapott adatokból diagramot készíthetünk.

A súrlódás egy nagyon érdekes és fontos témakör a fizika oktatás során. Annak
érdekében, hogy sok mindennapi jelenséget megérthessünk, fontos, hogy a súrlódás jelenségével tisztában legyünk. A tananyag lehetővé teszi, hogy ezt a témakört
érdekesen mutassuk be a diákoknak, akik maguk is gyakorolhatnak az anyagban
található feladatok segítségével, így a tapadási és csúszási súrlódás bemutatása és
oktatása igazi élmény lesz mind a tanárok, mind diákok részére.
• Test a lejtőn - feladat

Cikkszám: BD-APP11  

9 900 Ft

Cikkszám: BD-LITE12  
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cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

9 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

FIZIKA

2012

2012

TKV/298-20/

TKV/298-20/

Fizika - Mechanika

Fizika - Optika

Látványos kísérletek eszközigény nélkül.
A tananyag a mozgások témakörét dolgozza fel, így az általános iskola 7. osztályában,
valamint a középiskola 9–10. osztályában is hatékonyan alkalmazható. Az animációk,
feladatok segítségével különböző nehezen modellezhető fizikai jelenségeket mutathatunk be, pontos méréseket végezhetünk, melyeket táblázatba foglalhatunk, grafikonon mutathatunk be.

Az Optika interaktív tananyag a fényterjedés, fénytörés és fényvisszaverődés jelenségeit, törvényszerűségeit, és a különböző optikai eszközök működési elvét dolgozza fel.
Virtuális méréseket végezhetünk, a kapott adatokat táblázatba foglalhatjuk, belőlük
diagrammot készíthetünk. Interaktív játékok, feladatok adnak lehetőséget az ellenőrzésre.

Cikkszám: BD-064-FIZ  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-080-FIZ  

29 900 Ft

FIZIKA

Fizika - Elektromosságtan
Hogyan képes egy láthatatlan erő fényt előállítani?
Miért áll égnek a frissen mosott hajunk, ha műszálas pulóvert húzunk? Szemléletes
és a mindennapi életből vett példák alapján hozza közelebb a fizikát a tanulókhoz .
Számtalan kísérleti lehetőség, szemkápráztató képek és animációk, modellek és játékok teszik még érthetőbbé ezt a nehezen elmagyarázható anyagot. A 10. témakör
pedig a manapság oly fontos megújuló energiaforrásokat is bemutatja.
Cikkszám: BD-090-FIZ  

SZOFTVERCSOMAG

4 CD

egy csomagban

Fizika - Mechanika
Fizika - Optika
Fizika - Elektromosságtan
Megújuló energiaforrások
Cikkszám: BD-IDCS-FIZ  

29 900 Ft

99 900 Ft
SAKK

SAKK
A Sakk tananyag nemcsak a játék szépségét mutatja be, hanem megismerteti annak céljait és
biztos alapokat fektet le. Aki sakkozni tud, egy idő után jobban megtanul a lényegre fókuszálni,
előre gondolkodni, kiszámolni bizonyos lépéseket és felkészülni a válaszlépésekre (a mindennapi életben is).
Témakörök:
• A sakk története, a játék múltja, sportággá válása
• A tábla, a figurák és ezek felállítása, a lépések és a szabályok megismerése, a partik rögzítése
• Az előnyök érvényesítése, a mattadás
• Megnyitások eszméje, azok rendszerezése, figurák fejlesztése, a fejlődés stratégiája
• Helyzeti adottságok kihasználása, ezek kialakítása. Kötés, torlasz, áldozat és társai
• A szépség. Anyagi előny szerzése vagy mattadás elérése kombinációk segítségével
• A győzelemhez vezető út. Azonnali matt-támadás, anyagi előny szerzése és ennek buktatói
• A harc. A centrum megszerzéséért, a térelőnyért és egyéb dolgokért
• A védekezés művészete. Pattkeresés, az anyagi hátrány vállalása, az aktivitás fontossága
• Szép tanjátszmák, elemzett gyöngyszemek
Cikkszám: BD-064-SAKK  

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

29 900 Ft

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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TÖRTÉNELEM

Történelem - 5. osztály - Őskor, Ókor

Történelem - 6. osztály - Középkor, Koraújkor

Témakörök: • A történelem forrásai I-II. • Őskor • Egyiptom I- II. • Mezopotámia I-II. •
India • Kína I-II. • Izrael és Fönícia • Összefoglaló • Hellász gazdasága I-II-III. • Az athéni
demokrácia • Athén • Spárta I-II. • Görög istenek • Az Akropolisz • Görög találmányok •
Róma gazdasága I-II. • Róma öröksége • Rabszolgatartás • Róma kormányzása • Róma
szórakozása, műveltsége • Római istenek • Házak az ókorban – Egyiptom - Athén –
Róma • Viselet, fegyverzet az ókorban • Hajók az ókorban • Bútorok az ókorban

Témakörök: • Az iszlám I-II. • Élet a kolostorban I-II. • Európai parasztok I-II. • A jobbágy szolgáltatásai • A lovag vára - A lovagok vára, élete • A céhek • Velencei kereskedő
háza • A középkori kereskedelem • Honfoglalás kori leletek, rekonstrukciók • A magyar
paraszt gazdasági naptára • Az írásbeliség • Magyarország gazdasága a középkorban • Mátyás király bevételei-kiadásai • Európa fölénye- kereskedelmi kapcsolatai • A
reformáció • A katolikus megújulás • Az angol alkotmányos királyság - parlament • A
manufaktúra • A három részre szakadt ország • A török világ Magyarországon • Erdély
• Szigetvár ostroma I-II. • Buda visszafoglalása • A Rákócziszabadságharc hadseregei •
Népesség, népsűrűség

Cikkszám: BD-081-TOR  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-081-TOR  

29 900 Ft

Történelem - 7. osztály - Újkor

Történelem - 8. osztály - A modern kor

Témakörök: • A felvilágosodás és az Enciklopédia • A francia forradalom I-II. • Az ipari forradalom I-II. • A vállalkozó és a haszon • Mária Terézia rendeletei I-II. • A sok nemzetiségű
Magyarország • Országgyűlések a reformkorban • Széchenyi István • A Lánchíd • Kossuth
Lajos • A szabadságharc hadserege • A gyarmatosítás • Az állam új feladatai • Munkásmozgalom • A Balkán • Az USA I-II. • Az orosz társadalom • A modern társadalom és a nők • Az
első világháború • A polgárosodó társadalom I-II. • Magyarország a Monarchiában • Karikatúrák a dualizmus korából • Világváros születik I-II.

Témakörök: • Gazdasági világválság I-II. • Az USA és Roosevelt • A sztálini Szovjetunió
• A nácizmus Németországban I-II. • Úton a háború felé • 1918-1919 • A Horthy-korszak
• Revíziós sikerek • Nagy csaták • Fegyverkezés, fegyverek • Magyarország és a háború •
A holokauszt • Az 1944-45-ös év I-II. • A kétpólusú világ • A nyugati világ • A szocialista
tábor • A globalizáció problémái • A szabadság ígérete I-II. • A Rákosi-korszak • 1956 • A
Kádár-korszak • Rendszerváltás • A Magyar Köztársaság I-II.

Cikkszám: BD-083-TOR  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-084-TOR  

29 900 Ft

TÖRTÉNELEM

KOMPETENCIA FEJLESZTŐ
DIGITÁLIS
TANANYAGCSOMAG

Történelem - Élet a középkorban és a koraújkorban
Osztálykirándulás egy középkori kolostorban? Részvétel egy valódi lovaggá avatáson? Ez
a tananyag élethű 3D animációkkal, képekkel, feladatokkal varázsolja a tanterembe a múlt
élményeit, teszi láthatóvá a régmúlt korok szokásait, a korabeli élet fő mozzanatait. A történelem alakulásának széleskörű átlátásában, az ismeretek ellenőrzésében nyújtanak segítséget az órákon és otthon is.
Cikkszám: BD-064-TOR  
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29 900 Ft

hang

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

4 CD

egy csomagban

Történelem - 5. osztály - Őskor, Ókor
Történelem - 6. osztály - Középkor, Koraújkor
Történelem - 7. osztály - Újkor
Történelem - 8. osztály - A modern kor
Cikkszám: BD-IDCS-TOR  

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

99 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

ZENE

hang

hang

Zene

MuziKaland

Ideális segítség a zene világának bevezetésébe. Segít az alapvető meghatározások és
fogalmak megértésében. Bemutatja a szolmizációval és kottázással kapcsolatos alap
ismereteket. Interaktív lehetőséget nyújt szolmizációs, ritmus, valamit kotta olvasási
gyakorlatokhoz. Bemutatunk néhány gyakori, meghatározó hangszert, hangszer csoportokra bontva. A program tartalmaz egy kreatív, polifónikus, szintetizátort, amellyel
a diákok elkészíthetik saját szerzeményüket, rögzíthetik
az élő játékot, majd újra lejátszhatják.

A zeneszerző éppen egy koncertre igyekezett autójában, mellette legfrissebb szerzeménye. Egy kósza fuvallat azonban felkapta és kifújta mellőle a kottáit. A hangjegyei
mind szétszóródtak az út mentén. Négy pályán keresztül segítesz megkeresni az elkallódott hangjegyeket. Mindegyik pálya kezdetekor először hallani fogod az elveszett
mű egy-egy részét, amit neked kell majd hallás után kiraknod a rendelkezésre álló
hangjegyekből. Húzz minden hangot a helyére a képzeletbeli kottán, hogy továbbléphess a következő szintre.

Cikkszám: BD-LITE20  

Cikkszám: APP04  

18 900 Ft

9 900 Ft

KRESZ OKTATÁS

Általános közlekedési ismeretek

Kerékpárral biztonságosan

A 8-16 éves diákok számára kialakított Általános Közlekedési Ismeretek anyag célja,
hogy a diákok akár önállóan vagy pedagógus segítségével, ismerkedjenek meg a
közlekedéssel kapcsolatos fogalmakkal, valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapjaival.

Biciklizni gyerekjáték! A biztonságos közlekedés nem csak az autósok felelőssége,
hanem a tied is. Ebben az anyagban megismerheted, hogy mi kell a kerékpárodra, ha azzal valóban ki szeretnél menni a forgalomba, hogy milyen rád vonatkozó közlekedési táblák vannak, illetve azt is, hogy hogyan praktikus öltözködni,
ha bringára ülsz. Tudod, a biztonságos közlekedés mindenki érdeke!

Cikkszám: BD-064-KRESZ  

29 900 Ft

Cikkszám: BD-LI1001-HUHU  

9 900 Ft

MIÉRT VÁLASSZA AZ IDOCTUM INTERAKTÍV TANANYAGOKAT?

DEMO letölthető:
www.idoctum.hu

Fejleszti és kiadja a Balázs-Diák Kft.
1043 Budapest Csányi László u. 34.
Tel./Fax: +36 (1) 266-5140
www.taneszkoz.hu

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

•
•
•
•
•
•
•
•

Alap és középszintű oktatási intézmények pedagógusai számára készült szemléltető segédanyagok
Mester pedagógusok által összeállított tematikát tartalmaznak
Tankönyvfüggetlen komplex tartalmak, melyek segítik az oktatást
Módszertani útmutatókat és tanulói ellenőrző feladatokat tartalmaznak
Könnyen beépíthetők az órai munka folyamatába
Látványos és figyelemfelkeltő animációkat és képanyagokat tartalmaznak
Nehezen bemutatható kísérletek is könnyen szemléltethetőek
Alacsony az erőforrás igényük, bármilyen laptoppal és interaktív táblával együtt használhatóak

HOGYAN VÁSÁROLHATJA MEG
AZ IDOCTUM INTERAKTÍV TANANYAGOKAT?
•
•
•
•

Megvásárolhatja webáruházunkban: www.taneszkoz.hu
Megrendelheti e-mailben: info@taneszkoz.hu
Megrendelőlap letölthető a honlapunkról.
Telefonos segítség: +36 1/266-5140

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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SNI

A Pető András Főiskola
szakértőivel fejlesztve.

A Pető András Főiskola
szakértőivel fejlesztve.

Színvarázs

Kis felfedező

A színvarázs digitális tananyag segítségével az óvodáskorú gyermekek a színek varázslatos világát ismerhetik meg. A gyermekek színészlelése, színfelismerése fejleszthető
könnyed, játékos formában. A színvarázslások mellett a hozzájuk kapcsolódó forma
felismerése, felületének színezése siker és élmény a gyermekek számára.
A program előnye, hogy a gyermekek kéz dominanciájának megfelelően jobb, illetve
balkezes változat is beállítható.
A Petői alapelvek szerint! A Pető András Főiskola szakértőivel fejlesztve.

A kis felfedező olyan digitális program, mely a gyermekek térbeli tájékozódását síkban
fejleszti, miközben számolni, összeadni is megtanulnak. Megismerkedhetnek Magyarország térképével, s közben Sokoldalú Süni bőrébe bújva megmenthetik Virághajú
Violettát is. Sok kisiskolás gyermeknél nem stabilizálódik a kézdominancia vagy nem a
domináns kezét használja írásra, rajzolásra. Ez a játék arra is alkalmas, hogy megfigyeljük
gyermekünket és a domináns kézre állíthassuk be a virtuális dobókocka használatát.
A Petői alapelvek szerint! A Pető András Főiskola szakértőivel fejlesztve.
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2016

18 900 Ft
magánszemélyeknek:  Cikkszám: BD-TO0103M-HUHU  9 900 Ft
intézményi ár:  Cikkszám: BD-TO0103-HUHU  

dÍ

18 900 Ft
magánszemélyeknek:  Cikkszám: BD-TO0102M-HUHU  9 900 Ft
intézményi ár:  Cikkszám: BD-TO0102-HUHU  

2016

2016

A termék 2016-ban elnyerte
a Magyar Termék Nagydíjat és
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
Iformatikai nívódíját.
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2016

A termék 2016-ban elnyerte
a Magyar Termék Nagydíjat és
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
Iformatikai nívódíját.

AKCIÓ!

A Pető András Főiskola
szakértőivel fejlesztve.

Domino
Fejlesztő játékunk a klasszikus dominó szabályain alapszik, egy kerettörténetbe ágyazva.
Négy fajta dominó kérhető a játékban síkidomok, pontok, római számok, illetve római
és arab számok. Így nemcsak az alakfelismerés, hanem a számfogalom fejlesztését is
támogatja a játék. Hét fokozatosan nehezedő pálya van. Az alkalmazás statisztikai adatokat is gyűjt a felhasználókról, melyek hasznos visszajelzést adnak a szülőknek, a pedagógusoknak a gyermekek fejlődési üteméről, például gyorsaság, hibázások száma és
típusa (mely alakzat felismerése jelent nehézséget).
A játék közben alakul a gyermekek gestalt látása, a vizuális figyelemük, szem-kéz koordinációjuk, téri percepciójuk síkban, továbbá az oldaliság, irányok, aritmetika, globális
számkép-felismerés, szabálykövetés, logikai gondolkodás, vizuális diszkrimináció.
A játék tervezésekor figyelembe vettük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
szempontjait is, így számos támogató technológia eszköz illeszthető az alkalmazáshoz,
például a szemvezérlés.
intézményi ár:  
Cikkszám: BD-TO1004-HUHU  
magánszemélyeknek:  
Cikkszám: BD-TO1004M-HUHU  

18

18 900 Ft
9 900 Ft
cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

Vásároljon tetszőleges két
SNI szoftvert, ajándékba adjuk
a Színvarázs karakterét,
egy FABIO plüss figurát!
csomag tartalma:
2 darab tetszőlegesen választott
szoftver, ajándék plüss figura

28 900 Ft

Az akció 2016. december 30-ig érvényes.
telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

MATEMATIKA

3 CD

egy csomagban

MATEMATIKA

SZOFTVERCSOMAG
alsó tagozatosoknak

SZOFTVERCSOMAG
felső tagozatosoknak

Matematika - Számfogalom
Matematika - Számok az ezres számkörben
Matematika - Kalóz számolóbox

iDoctum - Matematika - Geometriai transzformációk
iDoctum - Matematika - Geometriai szerkesztések
iDoctum - Matematika - Látható algebra
iDoctum - Matematika - Halmazok

Cikkszám: BD-IDCS-MAT-A  

KÉMIA

SZOFTVERCSOMAG

4 CD

74 900 Ft

egy csomagban

Cikkszám: BD-IDCS-MAT-F  

SZÖVEGÉRTÉS

4 CD

KOMPETENCIA
FEJLESZTŐ DIGITÁLIS
TANANYAGCSOMAG

egy csomagban

Kémia – Anyagszerkezet
Kémia – Anyagi halmazok
Kémia - K émiai alapismeretek: Anyagok, Tulajdonságok, Változások
Kémia - A vas

Szövegértés-szövegalkotás I.
Szövegértés-szövegalkotás II.
Képességfejlesztés - Logopédia 1
Logopédia Beszédfejlesztés

Cikkszám: BD-IDCS-KEM  

Cikkszám: BD-IDCS-MAGY  

99 900 Ft

IRODALOM

KOMPETENCIA
FEJLESZTŐ DIGITÁLIS
TANANYAGCSOMAG

SZOFTVERCSOMAG

egy csomagban

74 900 Ft

vásárlás: www.taneszkoz.hu
DEMO letölthető: www.idoctum.hu

Tartalma:
Biológia - Növények
Biológia - Az állatok világa
Biológia - Az emberi test és működése
Biológia - A szív és a keringési rendszer
Cikkszám: BD-IDCS-BIO  

cím: 1043 Budapest,
Csányi László u. 34.

99 900 Ft

4 CD

egy csomagban

BIOLÓGIA

3 CD

Mítoszok és a Biblia – Az irodalom forrásai
A magyar irodalom születése – A régi magyar irodalom nagy alakjai
A magyar irodalom születése – A felvilágosodás irodalmából, Toldi elbeszélő
költemény hangoskönyv formában
Cikkszám: BD-IDCS-IR  

99 900 Ft

telefonszám: +36 1/266-5140
+36 20/466-1160

4 CD

egy csomagban

99 900 Ft

email: info@taneszkoz.hu
info@idoctum.com
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iDoctum – interaktív tananyagok
facebook.com/idoctum.hu
twitter.com/i_Doctum
youtube.com/iDoctum
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linkedin.com/company/i-doctum-software-development
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Az árak ÁFA-s, bruttó árak! Az árváltoztatás jogát cégünk fenntartja! Minden jog fenntartva! Tilos a katalógus vagy bármely részletének másolása,
sokszorosítása vagy elektronikus úton történő reprodukálása, illetve terjesztése a Balázs-Diák írásos hozzájárulása nélkül!
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.
A katalógus árai 2016. 10. 01-től visszavonásig érvényesek.
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