Pakiet gier na Interaktywną Podłogę FunFloor

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauka jeszcze nigdy nie była tak łatwa i nie sprawiała tyle frajdy!
Poznaj nasz najnowszy pakiet fantastycznych quizów, które
stanowią idealne uzupełnienie dla edukacji w ramach szkoły
podstawowej. Pozwól dzieciom utrwalić wiedzę w ciekawy
i zdecydowanie niekonwencjonalny sposób! Nie od dziś wiadomo,
że dzięki stymulacji procesów sensomotorycznych usprawniamy
nasze procesy poznawcze, a więc szybciej przyswajamy
informacje. Po zapoznaniu się z quizowym pytaniem oraz
możliwymi odpowiedziami, dziecko wybiera i naciska na właściwą
odpowiedź.
Poruszając się po Interaktywnej Podłodze uczeń jednocześnie
skupia swoją uwagę na treści przedstawionej na planszy
i zastanawia się nad wyborem dobrej odpowiedzi. Musi przy tym
szybko podejmować decyzje, pamiętając o limicie czasowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Pierwsza część pakietu Szkoła Podstawowa poświęcona jest quizom sprawdzającym
wiedzę zdobytą w ramach nauki konkretnych przedmiotów szkolnych. Każdy quiz składa
się z trzydziestu pytań – można wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź. Pakiet
przeznaczony jest dla uczniów klas od 4. do 8. i dzieli się na następujące przedmioty:
Przyroda (klasa 4), Biologia (klasy od 5. do 8.)
Chemia (klasy od 5. do 8.)
Fizyka (klasa 7 i 8)
Geografia (klasy od 5. do 8.)
Historia (klasy od 4. do 8.)
Język polski (klasy od 4. do 8.)
Matematyka (klasy od 4. do 8.)

Drugą część stanowią quizy mające na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z przeczytanych
lektur, które wchodzą w skład podstawy programowej nauczania języka polskiego. Każdy quiz
poświęcony jest innej lekturze:
Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa”
Juliusz Słowacki – „Balladyna”
Ferenc Molnár – „Chłopcy z Placu Broni”
Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika”
J.R.R. Tolkien – „Hobbit”
Janusz Wincenty Christa – „Kajko i Kokosz”
Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec”
Bolesław Prus – „Katarynka”
Antoine de Saint-Exupéry – „Mały Książę”
C.S. Lewis – „Opowieści z Narnii”
Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”
Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”
Henryk Sienkiewicz – „Quo Vadis”
Stefan Żeromski – „Syzyfowe prace”
Henryk Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy”
Aleksander Fredro – „Zemsta”
Ignacy Krasicki – „Żona modna”
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