
“V dobì, kdy se interaktivní tabule stávají bìžnou souèástí vybavení škol, se uèitelé prakticky každý den potýkají   
s nedostatkem kvalitních výukových materiálù pro interaktivní výuku. Vždy� jen dohledání materiálù na jednu 
hodinu zabere vyuèujícímu kolem tøí hodin èasu. Další hodiny ho pak stojí vlastní zpracování materiálù. A tak po 
poèáteèním nadšení se elán postupnì vytrácí a tabule zùstávají nevyužity.”

Výukové materiály Terasoft 
pro interaktivní tabule

D Jednoduché ovládání 

D Velmi efektivní a zábavný 
zpùsob výuky

D Na každé obrazovce 
metodické pokyny pro 
vyuèující

D Témìø ke všem obrazovkám 
jsou k dizpozici pracovní 
listy pro žáky

D Souèástí jsou i metodické 
materiály pro uèitele

D Obsahuje knihovny            
s použitými materiály

D Vytvoøeno v nativním 
prostøedí Active Studia

Terasoft získal pro své tituly od výrobce interaktivních tabulí 
Activboard, spoleènosti Promethean, nejvyšší stupeò 
akreditace - Promethean Activboard Powered.

Titul: Živoèichové a rostliny ÈR

Terasoft pøipravil zcela nové pojetí 
z p r a c o v á n í  m a t e r i á l ù  p r o  
interaktivní výuku. Tento rozsáhlý 
systém, který vám pøedkládáme, 
vám jednoduchým zpùsobem         
s minimální námahou umožní 
plnìní všech klíèových kompetencí, 
k t e ré  vyžadu je  Rámcový  
vzdìlávací program školy. 

Naše zcela nové a originální pojetí 
moderní výuky také nezatìžuje 
vyuèující nutností studovat složité a 
rozsáhlé manuály. Vše je jasné, 
pøehledné a ihned k dispozici.         
A žáci? Ovìøte si sami, jak je tento 
druh výuky baví.

Velkou výhodou a jedineèností 
pøipraveného materiálu je možnost 
používat ho prakticky se všemi 
uèebnicemi, které jsou vsouèasné 
dobì na trhu. Takže, pokud se pøíští 
rok rozhodnete pro zmìnu 
uèebnice, nebudete nuceni shánìt 
a investovat do nových materiálù 
pro podporu interaktivní výuky. 

Využitelné se všemi typy interaktivních tabulí



Výukové materiály pro interaktivní tabule 
Èlovìk a pøíroda – Pøírodopis
(urèeno pro výuku biologie, pøírodopisu a pøírodovìdy)

Nápovìda - pøi práci s programem 
si vyuèující na každé obrazovce 
jednoduchým kliknutím na ikonku 
otazníku vyvolají nápovìdu, v níž 
mají  krok za krokem pøesnì 
popsáno, jak mají se stranou 
pracovat. Nápovìda obsahuje 
pøipravené vhodné otázky pro žáky 
a nápady na zpestøení výuky. 
Souèástí nápovìdy je i odkaz na 
èíslo pracovního listu pro žáky.

Pracovní listy jsou k dispozici        
v nevyplnìné formì pro samo-
statnou práci žákù i ve vyplnìné 
formì pro snadnou kontrolu. Jsou 
doplnìny velkým množstvím 
fotografií a kreseb.

Metodické materiály pro vyuèující 
obsahují náhledy všech obrazovek 
pøed zaèátkem práce i po jejím 
skonèení. Každou stranu metodické

Výukové materiály pro interaktivní tabule 
Matematika a její aplikace

Tento software je možné používat také na jiných interaktivních tabulích s využitím prohlížeèe Flipchart 
Viewer, který je obsažen na našich DVD ROM.

+ Živoèichové a rostliny ÈR
+ Žijí s námi

+

+

+

Matematika pro 1. roèník
Matematika pro 1. a 2. roèník
Matematika – Logické hádanky a úkoly z geometrie
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pøíruèky doplòuje i náhled úkolu       
v pracovním listu, který se vztahuje 
k dané stranì flipchartu. Nechybí 
ani podrobný popis práce  s obra-
zovkou, správné øešení otázek a 
doplòkové odborné informace         
k tématu pro vyuèující. V pøípadì 
zájmu je možno metodickou 
pøíruèku zakoupit v tištìné formì.

Podpora interaktivních tabulí
Tento titul je vytvoøen v nativním 
softwarovém prostøedí tabulí 
Activboard. To umožòuje uživa-
telùm tìchto tabulí nejen využívat 
všech možností pøipravených 
materiálù, ale také s nimi aktivnì 
pracovat a pøizpùsobovat si je svým 
potøebám.


