INTERAKTIVNI SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZKI ZA UČITELJE IN UČENCE

učinkovito vodenje pouka na daljavo
reševanje nalog v i-samostojni delovni zvezek in s klikom na
ikono ob nalogi takojšnje preverjanje rešitev
predvajanje zvočnih posnetkov, izobraževalnih filmov,
povezave na dodatne i-naloge …
z bogatim naborom orodij (dodajanje beležk, vstavljenje
opomb, povečevanje slik …)

Pregled vseh i-gradiv za učitelje
https://www.ucimte.com/?q=pregled_gradiv/
Še ne poznate i-samostojnih delovnih zvezkov in
bi jih želeli uporabljati?
https://www.ucimte.com/?q=isdz/

Navodila za prost dostop (brez registracije) do i-samostojni delovnih zvezkov za učence in starše
https://www.ucimte.com/sites/default/files/shramba/ucimte_navodila.pdf

DODATNA UČNA GRADIVA ZA UČITELJE

letne in dnevne učne priprave
primeri preizkusov znanja
učni listi
rešitve nalog …

Pregled vseh i-gradiv za učitelje
https://www.ucimte.com/?q=pregled_gradiv/

INTERAKTIVNE NALOGE ZA UČITELJE IN UČENCE

več kot 4500 nalog, usklajenih z učnim načrtom
z učiteljskim vmesnikom za vpogled v delo učencev
za samostojno utrjevanje učne snovi doma
za poglabljanje razumevanja in pripravo na ocenjevanje
znanja
za motivacijo in popestritev pouka daljavo

Dostop do i-nalog
https://www.ucimse.com/
Še ne poznate i-nalog in bi jih želeli uporabljati?
https://ucimse.com/info/splosna-pomoc-in-informacije

Naročanje UČITELJSKEGA VMESNIKA za učitelje
http://obrazci.mladinska.com/uciteljski-vmesnik-ucimse

Navodila za dostop do i-nalog za učence in starše
https://www.ucimte.com/sites/default/files/shramba/ucimse_navodila_0.pdf

Z ROKO V ROKI ZA ZNANJE IN SVETLO PRIHODNOST OTROK!
Naročanje OGLEDNIH IZVODOV:

nova učna gradiva za 1. razred >>

učbeniki za učbeniški sklad >>

Želite podrobnejšo predstavitev naših gradiv? Imate težave z dostopi ali uporabo i-gradiv? Pokličite ali pišite
svojemu strokovnemu svetovalcu ali na ucbeniki@mkz.si. Na voljo smo vam po telefonu, e-mailu ali na daljavo,
preko spletnih orodij za video konference.
Marija Lampret

vodja strokovnih svetovalcev

marija.lampret@mkz.si
051 361 215
Nina Žibert Srdarev

del Ljubljane, Gorenjska, Dolenjska

nina.zibert@mkz.si
041 828-951
Petra Ozimič

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška

petra.ozimic@mkz.si
051 486 876

Simona Požar
strokovna sodelavka

simona.pozar@mkz.si
041 644 608
Andrej Janžekovič
Maribor z okolico

Ada Čakš
spodnja Štajerska, Savinjska

andrej.janzekovic@mkz.si
040 279-551

ada.caks@mkz.si
040 230-223

Katarina Kumar Kristančič

Domen Virant

Primorska, Notranjska

katarina.kumar@mkz.si
031 371 567

Ljubljana, Zasavje

domen.virant@mkz.si
031 267 158

Katalogi:
1. RAZRED
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
FIZIKA
NARAVOSLOVJE
BIOLOGIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST

Predani branju, zavezani znanju!

