ІНÔОРМАТИКА

Комплект до підру÷ника «Сõодинки до інформатики», автори: Ломаковська Г.В.,
Проöенко Г.О., Ривкінд É.ß., Рівкінд Ô.М.

Âидаâни÷иé дім
«Îсâіта»

Âидаâни÷иé дім
«Îсâіта»

«Сõодинки до
інформатики»,
2 кл.

Âидаâни÷иé дім
«Îсâіта»

«Сõодинки до
інформатики».
Роáо÷иé çоøит,
2 кл.

Ëомакоâсüка Ã.Â.,
Ïроöенко Ã.Î.,
Ðиâкінд É.ß.,
Ðіâкінд Ô.Ì.
Ціна: 36,00 грн.

Уроки
інформатики,
2 кл. Посіáник
для в÷ителя.

Ëомакоâсüка Ã.Â.,
Ïроöенко Ã.Î.,
Ðиâкінд É.ß.,
Ðіâкінд Ô.Ì.
Ціна: 15,00 грн.

Ëомакоâсüка Ã.Â.,
Ïроöенко Ã.Î.,
Ðиâкінд É.ß.,
Ðіâкінд Ô.Ì.

Готується до друку

Âидаâни÷иé дім «Îсâіта»

«Ступеньки
к информатике», 2 кл.
Ëомакоâсüка Ã.Â.,
Ïроöенко Ã.Î.,
Ðиâкінд É.ß.,
Ðіâкінд Ô.Ì.
Ціна: 40,00 грн.

для ЗНЗ ç росіéськоþ мовоþ нав÷ання

для ЗНЗ ç росіéськоþ мовоþ нав÷ання

Ï³äðó÷íèê, ùо º осноâоþ наâ÷аëüно-методи÷ноãо компëекту дëя 2 кëасу «Ñõодинки до інôорматики», укëадено âідпоâідно до âимоã
ноâоãо Äерæаâноãо стандарту по÷аткоâо¿ заãаëüно¿ осâіти та âідпоâідно¿ базоâо¿ наâ÷аëüно¿ проãрами.
Íаâ÷аëüниé матеріаë, âикëадениé у öікаâіé, доступніé ôормі, спрямоâаниé на розâиток тâор÷иõ здібностеé, наâи÷ок самоосâіти,
інтересу у÷ніâ до предмета. Âикористання під ÷ас наâ÷ання іëþстраöіé підру÷ника зна÷но поëеãøитü засâоºння у÷нями ноâо¿ інôормаöі¿.
Ðîáî÷èé çîøèò º скëадоâоþ наâ÷аëüно-методи÷ноãо компëекту дëя 2 кëасу з осноâ інôорматики. Ìатеріаë робо÷оãо зоøита допоâнþº матеріаë підру÷ника «Ñõодинки до інôорматики. 2 кëас».
Çаâдання сприяþтü закріпëеннþ та поãëибëеннþ знанü і âмінü з осноâ інôорматики. Íаяâністü âеëико¿ кіëüкості ëоãі÷ниõ заâданü
різноãо типу сприятиме розâитку ëоãі÷ноãо та тâор÷оãо мисëення, кмітëиâості та підтриманнþ інтересу до предмета.

Âидаâни÷иé дім «Îсâіта»

Ступеньки
к информатике.
Раáо÷ая тетрадь, 2 кл.
Ëомакоâсüка Ã.Â.,
Ïроöенко Ã.Î.,
Ðиâкінд É.ß.,
Ðіâкінд Ô.Ì.
Ціна: 15,00 грн.

Комплект до підру÷ника «Сõодинки до інформатики», автор: Корøунова О.В.

Âидаâниöтâо «Ãенеза»

Сõодинки до
інформатики, 2 кл.
Êорøуноâа Î.Â.
Ціна: 36,00 грн.

Âидаâниöтâо «Ãенеза»

Зоøит «Сõодинки
до інформатики», 2 кл.
Êорøуноâа Î.Â.
Ціна: 14,00 грн.

Âидаâни÷иé дім «Îсâіта»

Уроки інформатики в 2 класі.

Êорøуноâа Î.Â.
Ціна: 26,00 грн.
Çîøèò міститü заâдання різноãо типу з розâитку ëоãі÷ноãо мисëення, а такоæ заâдання, ùо сприяþтü оâоëодіннþ практи÷ними
наâи÷ками роботи з комп’þтером, підтримуþтü âиâ÷ення осноâниõ предметіâ (укра¿нсüка моâа, математика). Цеé посібник як заõопëþþ÷а ãра, ùо постіéно підтримуº інтерес дітеé до роботи з комп’þтером. Ãраþ÷исü, дитина âимуøена попоâнþâати сâо¿ знання,
âдосконаëþâати сâо¿ âміння та наâи÷ки.

Уся література має відповідні грифи МОНмолодьспорту України

Ціни подано станом на 1 березня 2013 року

²НÔÎÐМÀÒÈÊÀ

Êоìплект до підрó÷ника з інôорìатики, автори: Ðивкінд É.ß., Лисенко Ò.²., ×ернікова Л.À., Øакотько Â.Â.
(для ЗНЗ з навчанням українською та російською мовами)

Видавництво
«Генеза»

Видавництво
«Генеза»

²нôорìатика,
5 кл.
Èнôорìатика,
5 кл.
Ривкінд É.Я.,
Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
Ціна за óкр.
пр.: 38.00 грн.
Ціна за рос.
пр.: 40.00 грн.

²нôорìатика,
5 кл. Ðоáо÷иé
зоøит.
Èнôорìатика,
5 кл. Ðаáо÷аÿ
тетрадь
Ривкінд É.Я.,
Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
Ціна за óкр.
пр.: 18.00 грн.
Ðос. пр.
готóºтьсÿ
до дрóкó

Видавництво
«Генеза»

²нôорìатика,
5 кл. Êнига
длÿ в÷ителÿ
Ривкінд É.Я.,
Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
Ціна: 30.00 грн.

Ðîáî÷èé çîøèò допоможе організувати цікаве, корисне і різноманітне вивчення інформатики. Матеріал робочого зоøита поділено на 32 уроки, ùо відповідає новій програмі з інформатики для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Кожний урок
містить значну добірку різноманітних диференційованих за рівнями складності завдань. Посібник вміùує багато запитань для перевірки набутих знань і вправ для удосконалення навичок роботи з комп’ютером, а також øість практичних робот. Ребуси, кросворди і
чайнворди посібника сприятимуть підвиùенню інтересу учнів до предмета. Призначено для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних
закладів і вчителів інформатики.
Êíèãà äëÿ â÷èòåëÿ уміùує передмову, психолого-фізіологічні особливості учнів 5 класу, санітарно-гігієнічні вимоги до організації
навчальних занять з використанням комп’ютерної техніки з учнями 5 класу, авторську концепцію вивчення інформатики в 5–9 класах,
рекомендації ùодо ведення зоøитів з інформатики в 5 класі, календарне планування та особливості вивчення розділів з тематичним
(поурочним) плануванням. Ó посібнику представлено øість практичних робіт у двох варіантах з критеріями оцінювання. Подано відповіді до кросвордів робочого зоøита. Призначено для вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів.
Êоìплект до підрó÷ника з інôорìатики, автори: Морзе Н.Â., Барна Î.Â., Âеìáер Â.Ï.,
Êóзьìінська Î.Ã., Ñараæинська Н.À.

Видавничий дім
«Освіта»

²нôорìатика,
5 кл.
Морзе Н.В.,
Барна О.В.,
Вембер В.П.,
Кузьмінська О.Г.,
Саражинська Н.А.
Ціна: 40.00 грн.

Видавничий дім
«Освіта»

Ðоáо÷иé зоøит з
інôорìатики, 5 кл.
Морзе Н.В.,
Барна О.В.,
Вембер В.П.,
Кузьмінська О.Г.
Ціна: 16.00 грн.

Видавничий дім
«Освіта»

Çоøит длÿ
контролþ знань з
інôорìатики, 5 кл.
Морзе Н.В.,
Барна О.В.,
Вембер В.П.,
Кузьмінська О.Г.
Ціна: 14.00 грн.

Видавничий дім
«Освіта»

Çоøит длÿ
практи÷них роáіт
і проектної діÿльності
з інôорìатики, 5 кл.
Морзе Н.В.,
Барна О.В.,
Вембер В.П.,
Кузьмінська О.Г.
Ціна: 12.00 грн.

Видавничий дім
«Освіта»

Ãотóºìосÿ до
óроків інôорìатики, 5 кл.:
посіáник длÿ
в÷ителів.
Морзе Н.В.,
Барна О.В.
Ãотóºтьсÿ
до дрóкó

Ðîáî÷èé çîøèò ç ³íôîðìàòèêè містить вправи на планування діяльності, узагальнення матеріалу øляхом заповнення схем, аналізу нелінійного тексту, встановлення відповідностей, побудови логічної послідовності об’єктів, а також творчі завдання та вправи на
оцінювання знань та умінь. Зоøит можна використовувати як самостійний посібник, ùо відповідає навчальній програмі з інформатики
5 класу та є зоøитом-практикумом, у якому учні, окрім закріплення програмних знань та умінь, набуватимуть навичок планування
власної діяльності, узагальнення, систематизації, самооцінювання та рефлексії.
Çîøèò äëÿ êîíòðîëþ çíàíü ç ³íôîðìàòèêè є складовою навчально-методичного комплекту до підручника «Інформатика, 5». Він містить завдання для контролю знань до кожного уроку теми та підсумкові тестові роботи до кожного розділу. Кожна тема містить такі
інструменти оцінювання: контрольний список для організації вступного оцінювання, тестові завдання на встановлення рівня знань та
розуміння навчального матеріалу, чек-лист для проведення рефлексії, карту навчальних досягнень учнів. Кожен розділ заверøується
підсумковим тестом та критеріями оцінювання навчальних проектів. В кінці зоøита є оціночне портфоліо учня, яке заповнюється
вчителем або учнем протягом навчального року.
Çîøèò äëÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò ³ ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ³íôîðìàòèêè укладений відовідно до нової програми і концепції підручника цього авторського колективу, навчальний посібник є складовою навчально-методичного комплекту до підручника «Інформатика.
5». Він містить матеріали для запланованих програмою практичних робіт з інформатики, а також матеріали для здійснення проектної
діяльності.
Ãîòóºìîñÿ äî óðîê³â ³íôîðìàòèêè. 5 êëàñ: íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåë³â. Ó ньому вміùені загальні методичні поради і настанови ùодо організації навчання інформатиці в 5 класі, авторська концепція комплекту підручників для 5-9 класів,
орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу. Книжка містить методичні рекомендації ùодо запровадження інтерактивних форм навчання п’ятикласників, а також матеріали ùодо різних форм контролю знань.

Усÿ літератóра ìаº відповідні гриôи МÎН України
Öіни подано станом на 1 серпня 2013 року

