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INTERAKTÍV OKTATÁSI
SZOFTVER KATALÓGUS



Az okostanteremben találkozik a tanulás a kreativitással,  
a programozás a játékkal, a fejlődés a szórakozással.  
Fejlesztő robotok, oktatási szoftverek, okosovi és pedagógus 
képzések várják a látogatókat az ország első okostanterem 
bemutató termében! 
Elsősorban továbbképzési és fejlődési lehetőséget szeretnénk 
kínálni a pedagógusoknak és a diákoknak. 
Modern eszköztárunk lehetővé teszi, hogy a programozást 
humanoid robotokkal, drónokkal izgalmasan szemléltessük. 
Célunk az élményalapú oktatásban rejlő potenciál 
bemutatása és továbbadása. 
Szoftvereink a legújabbb Nemzeti Alaptantervhez kötődő 
tanulást segítő képességfejlesztő szoftverek. 

Képeket, ábrákat, paraméterezhető grafikonokat, térképeket, 
szimulációs modelleket, animációkat tartalmaznak az adott 
tantárgynak megfelelően. 
Ezen kívül módszertani útmutató, és még számos segédanyag 
(feladatlapok, szöveges anyagok, hanganyagok, videók) 
könnyítik meg a pedagógusok munkáját.

cím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A

telefonszám: +36 1/266-5140

e-mail: info@okostaterem.com 

balazs-diak.hu
idoctum.taneszkoz.hu 
ujgeneracio.idoctum.hu 
okostanterem.com

LEGYEN ÉLMÉNY 
A TANULÁS ÉS 
A TANÍTÁS!

Elérhetőségeink:

T a n e s z k ö z g y á r t ó  é s  f o r g a l m a z ó

Tapasztalt, gyakorló tanárok által kifejlesztett interaktív 
tananyagcsalád. Alap és középszintű oktatási intézmények 
pedagógusai számára készült szemléltető segédanyag. 

Tankönyv független, modulrendszerű komplex tananyagok, 
melyeket kifejezetten az oktatásra alkottunk meg.
Fontosnak tartjuk, hogy a programcsomag kapcsolható 
legyen a hagyományos taneszközökkel, azt kiegészítve váljon 
hatékony, gyakorlati eszközévé a tanításnak. Illleszkedik a 
legújab Nemzeti Alaptantervhez.

INTERAKTÍV 
TANANYAGCSALÁD

Mi az „iDoctum” ?

Hogyan épül fel ?

Mit tartalmaz?



cikkszám: BD-090-KOMP1

SZÁMFOGALOM

cikkszám: BD-090-KOMP3

SZÁMOK 
AZ EZRES 
SZÁMKÖRBEN

29 900 Ft

29 900 Ft
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Az iDoctum – Matematika: Számok az ezres 
számkörben tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek 
megteremtésében, amelyekben a gyermek aktív 
résztvevője a problémamegoldási folyamatoknak. Egy-
egy fontos matematika tantervi anyag feldolgozása során 
képességfejlesztő játékokkal végigvezeti a tanulókat a 
tapasztalatszerzés 
és fogalomalkotás folyamatán.

Biztosítja, hogy a gyermek a valóságból merítse matematikai 
ismereteit, illetve a cselekedtető tapasztalatszerzésen 
alapuló és tevékenykedtető matematikatanítást 
szorgalmazza. Így a gyermekek életkori sajátosságait 
figyelembe véve kínál kellő differenciálási lehetőséget.

Témakörök:
• Ezerig tudom – számok az ezres számkörben
• Ezek is számok – törtek, negatív számok
• Megoldom valahogy – a szakaszos ábrázolás bevezetése
• Sokféleképpen – kombinatorika
• Fejben számolok – közelítő és pontos számolási eljárások
• Írásban számolok – írásbeli számolási eljárások
• Megalkotom, megmérem – alkotások, mérések
• Elmozgatom – transzformációk
• Megmutatom, hogy mit tudok – felmérések
•  Játéktár – a problémamegoldó kedv felkeltését, 

fenntartását biztosító játékok

Az iDoctum – Matematika: Számfogalom tananyag 
cselekedtető tapasztalatszerzéssel biztosítja a matematikai 
képességek, köztük kiemelten a gondolkodási készségek 
fejlesztését. Segíti a gyerekeket, hogy életközeli 
helyzetekben konkrét tapasztalatokat szerezhessenek 
különböző matematikai fogalmakról.

A játéktárban található programok folyamatosan 
biztosíthatják néhány alapvetően fontos képesség (pl. 
összehasonlítás, megkülönböztetés, következtetés) 
erősítését. Alkalmas akár differenciált egyéni fejlesztésre is.

Témakörök:
•  Megfigyelem, összehasonlítom  

– a számfogalom alapozása
•  Szétválogatom, rendezgetem  

– halmazok-logika, sorozatok
•  A számoknak sok neve van – számfogalom építés,
•  A számok összeg- és különbség alakjai
•  Összeadom, kivonom – műveletértelmezések
•  10-nél nagyobb számok – számfogalom építés
•  Mit csinál a gép? – szabályjátékok
•  Ismerkedjünk meg közelebbről! – számtulajdonságok
•  Így könnyebb! – számolási eljárások
•  Játéktár – gondolkodási képességeket fejlesztő játékok
•  Megmutatom, hogy mit tudok! – felmérések



cikkszám: BD-86655CS

KALÓZ 
SZÁMOLÓBOKSZ 
SZETT

12 990 Ft

Az iDoctum – Matematika: Kalóz számolóboksz interaktív 
tananyag a digitális tanulás innovációját, a mágneses szá-
molóboksz a hozzá tartozó feladatlapokkal pedig a kézzel 
fogható tudást jelképezik. A fizikális segédanyag és a digitális 
szoftver garantálja, hogy a diákok komplex, játékos módon 
sajátítsák el az ismereteket. A készlet fontos ismérve, hogy 
használható egyénileg és csoportosan, az eszközök tökélete-
sen alkalmasak gyakorláshoz és felzárkóztatáshoz egyaránt.

Segít megismerkedni a számokkal 1–10-ig, valamint 
1–20-ig. Rávezet az összeadás, kivonás műveletek mibenlété-
re és játékos, képekkel tarkított formában fejleszti 
a matematikai készségeket.

A feladatmegoldást színesíti, hogy sorban, illetve véletlensze-
rűen is lehet haladni az egyes feladatok között. 
A feladatlapok sokasága garantálja a változatosságot 
és a típusfeladatok gyakorlásának lehetőségét.

Típusfeladatok: 
• kisebb-, nagyobb-, egyenlő jelek
• helyiérték meghatározás
• számpiramis

A szett tartalma:
•  iDoctum – Matematika: Kalóz számolóboksz szoftver
•  Mágneses kalóz számolóboksz – az alapvető matematikai 

műveletek megismeréséhez
•  Munkalapok a számolóbokszhoz

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

SZÁMFOGALOM

SZÁMOK AZ EZRES 
SZÁMKÖRBEN

KALÓZ SZÁMOLÓBOKSZ 
SZOFTVER

+ mágneses kalóz számolóboksz
+ munkalapok a számolóbokszhoz

74 900 Ft

3 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-MAT-A1

MATEMATIKA SZOFTVERCSOMAG
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
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cikkszám:  BD-080-MAT

GEOMETRIAI 
SZERKESZTÉSEK

cikkszám:  BD-090-MAT

LÁTHATÓ ALGEBRA

29 900 Ft 29 900 Ft

Az iDoctum – Matematika: Geometriai szerkesztések 
tananyag interaktív szemléltetésének köszönhetően 
könnyen elsajátíthatják a tanulók az alapvető szerkesztési 
feladatokat. A látványos demonstrációs folyamatok bármelyik 
pillanatukban megállíthatóak és tetszés szerint folytathatóak 
vagy elölről kezdhetőek. Ennek köszönhetően a diákok az 
apró részletekre is tudnak figyelni és kellően elmélyíthetik a 
szerkesztésekkel kapcsolatos már meglévő tudásukat. Főként 
az általános iskolai tananyagot öleli fel, de középiskolában 
is alkalmazható és hasznos eszköz lehet a kötelező tanítási 
órákon kívüli szakkörökön is.

Összesen 41 darab geometriai szerkesztést tartalmaz.

Témakörök:
• Szakaszok
• Szögek
• Körök
• Háromszögek
• Négyszögek
• Egyéb

Az iDoctum – Matematika: Látható Algebra tananyagot 
a függvény fogalmának bevezetésére vagy a tanultak 
ismétlésére javasoljuk, hiszen változatos, a mai gyermekek 
világához közel álló (zsebszámológép, mobiltelefon) 
hozzárendelések vizsgálatával juttatjuk el a gyerekeket 
a függvény fogalmának megértéséhez és elmélyítéséhez. 
Csak olyan hozzárendelések szerepelnek a feldolgozásban, 
amelyek az alaphalmaz minden eleméhez rendelnek 
képhalmazbeli elemet vagy elemeket. Ezeket és ezek 
megfordításait is vizsgálhatjuk, illetve kiválaszthatjuk 
közülük az egyértelműeket, a függvényeket is.

Témakörök:
I.  Hozzárendelések vizsgálata: műveletsorok 
a zsebszámológépen

•  A zsebszámológép billentyűkombinációinak lefordítása 
a matematika nyelvére

•  A zsebszámológép billentyűkombinációival megadott 
műveletsorok eredménye

•  Egy szám megadása a zsebszámológép billentyűinek 
kombinációival

II. Hozzárendelések megfogalmazása szavakkal, 
ábrázolásuk

•  Hozzárendelések leolvasása egy vonalzóról
•  Kódolás és dekódolás mobiltelefonnal
•  Testek és síkmetszeteik

III. Függvény-e? Hozzárendelések és megfordításaik 
csoportosítása
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cikkszám: BD-LI0101

HALMAZOK

9 990 Ft29 900 Ft

cikkszám: BD-064-MAT

GEOMETRIAI
TRANSZFORMÁCIÓK

Az iDoctum – Matematika: Geometriai transzformációk 
tananyag a geometria tanításának szemléltetését kívánja 
elősegíteni. A bennünket körülvevő természetes és 
mesterséges környezet változatos formavilága, a természet 
és az ember díszítőművészete, motívumkincsének páratlanul 
gazdag tárháza képezi a téma feldolgozásának alapját. 

Az első részben olyan alapvető fogalmakat világít meg 
szemléletesen és gyermek közelien, mint például a mozgás, 
a pont-transzformáció és a szimmetria. A második rész 
a tengelyes tükrözést dolgozza fel úgy, hogy a gyerekek 
konkrét tevékenységekkel jussanak el az összefüggések 
felfedezéséhez. Ezt a célt szolgálják a játékok és 
a feladatlapok. 

Témakörök:
•  Szimmetriák a természetben,  

az épített környezetben és a művészetben
•  Minták szimmetriái: sorminták, terülőminták 
•  Parkettaminták szimmetriái
•  Mozgás megadása zászlópárral
•  Szabályjáték pontokkal
•  A tengelyes tükrözés tulajdonságai
•  Síkbeli alakzatok tengelyes szimmetriái
•  Tengelyesen tükrös háromszögek, négyszögek 

és tulajdonságaik
•  Tengelyesen tükrös sokszögek, szabályos sokszögek

Az iDoctum – Matematika: Halmazok tananyag célja a 
halmazok témakör teljes körbejárása. Többek között olyan 
kérdések megválaszolásában segít, mint: Mi a halmazok 
fogalma? Mi az a részhalmaz? Milyen halmazműveletek 
léteznek és hogyan jelöljük azokat? A szoftver érdekes 
összefüggésekkel fűszerezi a száraz tényeket, könnyen 
érthető animált ábrázolásokon keresztül bemutatja 
a különböző számhalmazokat, a tananyag végén pedig 
a megszerzett tudás feladatokkal is ellenőrizhető.

Témakörök:

•  Halmaz fogalma  
(Definíció; Jelölések;  
Halmazok egyenlősége; számossága)

•  Részhalmaz  
(Definíció; Jelölések)

•  Halmazműveletek  
(Egyesítés; Metszet;  
Különbség; Komplementer)

•  Számhalmazok  
(Természetes számok;  
Egész számok; Racionális számok;  
Irracionális számok; Valós számok)

•  Feladatok
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cikkszám:  BD-LI0102

BEVEZETÉS 
A FÜGGVÉNYEK 
VILÁGÁBA

9 990 Ft

Az iDoctum – Matematika: Bevezetés a függvények 
világába tananyag segít megérteni a hozzárendelés és a 
függvény fogalmát, valamint szemléletesen jeleníti meg és 
magyarázza el a különbséget a kettő között. A függvényekkel 
kapcsolatos egyenleteket és azok sajátosságait is részletezi, 
kitérve a koordinátarendszerben történő grafikus egyenlet 
megoldási formákra. Látványos animált ábrákkal mutat 
példát a kölcsönösen egyértelmű relációkra és az inverz 
függvényekre.

A látott tudásanyag elsajátításának ellenőrzését a tananyag 
végén szereplő interaktív feladatok teszik felettébb 
egyszerűvé a diákok számára.

Témakörök:
• Hozzárendelések
• Függvényekről általánosságban
• Függvények és egyenletek
• Példák
• Feladatok

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

LÁTHATÓ ALGEBRA

HALMAZOK

GEOMETRIAI 
SZERKESZTÉSEK

GEOMETRIAI 
TRANSZFORMÁCIÓK

99 900 Ft

4 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-MAT-F

MATEMATIKA SZOFTVERCSOMAG
– FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
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cikkszám: BD-LI0103

NEVEZETES 
FÜGGVÉNYEK

9 990 Ft

Az iDoctum – Matematika: Nevezetes függvények tananyag a 
függvény szerkesztések demonstrálásához elengedhetetlen 
fontosságú pontos és precíz bemutatóanyagot tartalmaz. 
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 ezeket felhasználva olyan képeket tartalmaz, 
amelyek ismerősek a gyerekeknek és könnyen lekötik 
figyelmüket, így játékosan sajátíthatják el a tananyag 
lényegét.

Témakörök:
•  Függvények vizsgálata (Zérushely; Monotonitás; 

Meredekség; Szélsőérték; Korlátosság; Konvexitás, 
konkávitás, inflexió; Paritás; Periodicitás)

•  Nevezetes függvények (Konstans; Abszolút érték; Előjel; 
Egészrész, törtrész; Reciprok; Logaritmus; Másodfokú; 
Négyzetgyök; Szögfüggvények)

• Feladatok

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

Halmazok

Nevezetes függvények

Bevezetés a függvények 
világába

3 CD EGY CSOMAGBANBD-1233

MATEMATIKA SZOFTVERCSOMAG
– FÜGGVÉNYEK ÉS HALMAZOK

26 900 Ft
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29 900 Ft

SZÖVEGÉRTÉS – 
SZÖVEGALKOTÁS I.

cikkszám:  BD-080-SZOVcikkszám:  BD-86678CS

KALÓZ ABC SZETT

12 990 Ft

Az iDoctum – Nyelvtan: Szövegértés, szövegalkotás – 
A mondatalkotás interaktív tananyag segíti a tanítókat olyan 
helyzetek kialakításában, amelyekben a gyermek aktív 
résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. 
A szövegek értelmezése és a szövegalkotás közben 
megismerhetik és gyakorolhatják a társas kommunikációt, 
elsajátíthatják különböző műfajú szövegek alkotásának 
módját, a képességfejlesztő játékok pedig segítik a kifejező 
kedv felkeltését és fenntartását is. Folyamatosan tudatosodik 
a gyermekek szó- és írásbeli nyelvhasználata és képessé 
válnak gondolataik, érzéseik és véleményük egyre árnyaltabb 
kifejezésére.

Témakörök:
• Egyet mondok – mondatalkotás
• Összefűzöm – kapcsolódó mondatok
• Az idő sodrában – az elbeszélés rendező elve az időrend
• Elbeszélem – az elbeszélő fogalmazás szerkezete
• Beszélgetünk – a párbeszéd
• Szavakkal képet festek – a leírás
• Ismerd meg! Bemutatom – a jellemzés
• Üzenek, írok – az sms, a képeslap, a levél
• Nyelvi építőkövek – nyelvi eszközök a fogalmazásban
•  Játéktár – a kifejező kedv felkeltését, fenntartását 

biztosító játékok

Az iDoctum – Nyelvtan: Kalóz ABC interaktív tananyag a 
digitális tanulás innovációját, a mágneses betű -és szókirakó 
boksz a hozzá tartozó feladatlapokkal pedig a kézzel fogható 
tudást szimbolizálják. A fizikális segédanyag és a digitális 
szoftver garantálja, hogy a diákok komplex, játékos módon 
sajátítsák el az ismereteket, ezzel gondoskodva az olvasási 
és íráskészség fejlesztéséről. A készlet fontos ismérve, 
hogy használható egyénileg és csoportosan, az eszközök 
tökéletesen alkalmasak gyakorláshoz 
és felzárkóztatáshoz egyaránt.

Fő célkitűzésként a szövegértés fejlesztését támogatja. 
Tartalmazza a magyar nyelv betűkészletét és lépésről lépésre 
segíti a gyermek olvasási készségeinek javítását mindezt 
illusztratív képek segítségével a játékosság és a könnyed 
tanulás jegyében. Sorban, illetve véletlenszerűen is haladhat 
a diák a feladatok között. A feladatlapok sokasága garantálja 
a változatosságot és a típusfeladatok gyakorlásának 
lehetőségét.

Típusfeladatok:
• képrejtvény
• keresztrejtvény
• mondatkiegészítés

A szett tartalma:
• iDoctum – Nyelvtan: Kalóz ABC szoftver
•  Mágneses kalóz betűboksz – az olvasás tanulásához
• Munkalapok a betűbokszhoz
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cikkszám:  BD-090-SZOV2

SZÖVEGÉRTÉS – 
SZÖVEGALKOTÁS II.

29 900 Ft

MÍTOSZOK ÉS 
A BIBLIA 
– AZ IRODALOM 
FORRÁSAI

cikkszám: BD-064-MAGY

29 900 Ft

Az iDoctum – Nyelvtan: Szövegértés, szövegalkotás – 
Olvasás előtt, olvasás után tananyag segíti a tanítókat olyan 
helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek 
aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. 
Olvasási módszereket, stratégiát sajátíthatnak el, melynek 
köszönhetően sikeresebbek lehetnek az olvasott-írott infor-
mációk világában való eligazodásban. Képességfejlesztő 
játékok segítik az olvasási, szövegalkotási kedv felkeltését és 
fenntartását. A tananyag használatának eredményeképpen a 
gyerekek közelebb kerülnek az 
olvasóvá váláshoz.

Témakörök:
• Apránként – a szövegegységek megértése
• Nagyjából – olvasás előtt
• Következtetve – előzetes feltevések
• Meg-megállva – feltevések ellenőrzése
• Belső képeket nézegetve – elképzelés
• Visszanézve – olvasás után
• Böngészgetve – hírek, hirdetések, meghívók
• Alaposan – utasítások, matematikai szövegek
• Másképpen – ábraértelmezések, ábraalkotások
•  Játéktár – az olvasási kedv felkeltését, fenntartását 

biztosító játékok

Az iDoctum – Irodalom: Mítoszok és a Biblia – Az irodalom 
forrásai tananyag a mitológiai és a bibliai történetek világába 
kalauzol el bennünket. A témakörök egymásra épülésének 
köszönhetően hasznos segítség lehet az általános és a közép-
iskolai oktatásban is egyaránt. A magyar tananyag tartalmaz-
za a legtöbb animációt, melyek egyéb forrásokban szinte alig 
találhatóak meg. A szoftver olyan összefoglaló táblázatokat is 
tartalmaz, mely a bibliai 
motívumok későbbi irodalmi művekben, művészetben 
való megfigyelését nagyban segítheti.

Témakörök:
• Görög mitológia
• Trójai mondakör
• Thébai mondakör
• Biblia
• Ószövetség
• Újszövetség
• Bibliai műfajok és motívumok
• Mitológiai, bibliai témák az irodalomban
• Mitológiai, bibliai utalások az irodalomban
•  Kapcsolatok: irodalmi művek adaptációi – film, zene 

és képzőművészetben
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cikkszám: BD-080-MAGY

A MAGYAR 
IRODALOM 
SZÜLETÉSE

29 900 Ft

BD-IDCS-IR

IRODALOM KOMPETENCIA FEJLESZTŐ
DIGITÁLIS TANANYAGCSOMAG

2 CD EGY CSOMAGBAN

52 900 Ft

Az iDoctum – Irodalom: A magyar irodalom születése 
tananyag témakörei:
•  A magyar irodalom megszületése – A régi magyar 

irodalom nagy alakjai
–  XV. századig: A reneszánsz születése, hatása az irodalom-

ra, művészetekre
–  XV. század: Janus Pannonius, a magyar irodalom megszü-

letése
–  XVI. század: A magyar nyelvű irodalom kibontakozása – 

Képviselői: Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, 
Tinódi (Lantos) Sebestyén, Balassi Bálint

–  XVII. század: Zrínyi Miklós

•  „Ember és polgár leszek…” – A felvilágosodás irodalmából
–  XVIII. század: A felvilágosodás fogalma, megjelenése, 

elterjedése, hatása az irodalomra
–  Csokonai Vitéz Mihály
–  Fazekas Mihály

•  „Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton…”
–  XIX. század: Arany János élete, a Toldi keletkezése
–  A Toldi sikere – hatása költői pályafutására – 

Arany János és Petőfi Sándor barátsága
–  Toldi – elbeszélő költemény

MÍTOSZOK ÉS A 
BIBLIA 

– AZ IRODALOM
 FORRÁSAI

A MAGYAR 
IRODALOM 
SZÜLETÉSE

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:
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cikkszám:  BD-082

KÖZÉPKOR, 
KORAÚJKOR

cikkszám:  BD-081

ŐSKOR, 
ÓKOR

29 900 Ft 29 900 Ft

DIGITÁLIS TANANYAG DIGITÁLIS TANANYAG

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

Az iDoctum – Történelem: Őskor, ókor tananyag témakörei:
 • A történelem forrásai I–II.
• Őskor – Zsákmányolók
• Őskor – Termelők
• Őskor – A zsákmányolók eszközei
• Őskor – A termelők eszközei
• Egyiptom I–II.
• Mezopotámia I–II.
• India
• Kína I–II.
• Izrael és Fönícia
• Összefoglaló
• Hellász gazdasága I–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
• Házak az ókorban – Athén
• Házak az ókorban – Róma
• Viselet, fegyverzet az ókorban
• Hajók az ókorban
• Bútorok az ókorban 
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cikkszám:  BD-083 cikkszám:  BD-084

ÚJKOR

29 900 Ft 29 900 Ft

DIGITÁLIS TANANYAG DIGITÁLIS TANANYAG

A MODERN KOR

Az iDoctum – Történelem: A modern kor tananyag témakörei:
• Gazdasági világválság I–II.
• Az USA és Roosevelt
• A sztálini Szovjetunió
• A nácizmus Németországban I–II.
• Úton a háború felé
• 1918–1919
• Horthy korszak I–IV.
• Reviziós 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 – demográfiai robbanás
• A globalizáció problémái – a fejlődő világ
• A globalizáció problémái – fogyasztói világ
• A szabadság ígérete I–II.
• A Rákosi-korszak
• 1956
• A Kádár-korszak
• Rendszerváltás
• A Magyar Köztársaság I–II.

Az iDoctum – Történelem: Újkor tananyag témakörei:
• 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.
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cikkszám:  BD-064-TOR

ÉLET A KÖZÉPKORBAN
ÉS A KORAÚJKORBAN

29 900 Ft

4 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-TOR

TÖRTÉNELEM SZOFTVERCSOMAG

99 900 Ft

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

ÚJKOR

KÖZÉPKOR, KORAÚJKOR

ŐSKOR, ÓKOR

A MODERN KOR

Az iDoctum – Történelem: Élet a középkorban és a koraújkor-
ban tananyag képek, ábrák, grafikonok, animációk segítségé-
vel dolgozza fel az érintett történelmi témaköröket. Célja a 
képi, szóbeli és írásbeli információk értelmezésének, a for-
rásból való tájékozódásnak, az elemzésnek és az indoklásnak 
fejlesztése. A tanulói interaktív feladatok szervesen kapcso-
lódnak a látott képanyaghoz, így segítve a szövegértést és a 
tanultak ellenőrzését.

Témakörök:
• Élet a kolostorban
• A török világ Magyarországon
• A jobbágyok szolgáltatásai
• Várháborúk (1532–1566)
• A lovagok élete
• Erdély a XVII. században
• A céhek
• Buda visszafoglalása 1686
• A Rákóczi-szabadságharc hadseregei
• Magyarország népességének alakulása (XVII–XVIII. sz.)

info@balazs-diak.hu  www.balazs-diak.hu info@balazs-diak.hu  www.balazs-diak.hu26 27



cikkszám:  BD-LITE21

9 900 Ft9 900 Ft

SÚRLÓDÁS

cikkszám:  BD-APP11

ELEKTROMOS
ALAPJELENSÉGEK

Az iDoctum – Fizika: Súrlódás tananyag lehetővé teszi, hogy a 
mindennapi életben is megjelelő súrlódást nagyon érdekesen 
és interaktívan mutassuk be a diákoknak. 
A súrlódás kiemelt jelentőségű a fizikaoktatás alapjainak 
letételekor, ezért annak érdekében, hogy mindennapi 
jelenségét megérthessünk, fontos a témát jól körbejárnunk.

A tapadási és csúszási súrlódás bemutatása és oktatása igazi 
élmény mind a tanárok, mind diákok részére, amennyiben az 
kellőképpen kerül demonstrálásra. A diákok maguk is gyako-
rolhatnak a benne található interaktív feladatok segítségével 
és könnyen visszaellenőrizhetik
a frissen szerzett tudásukat.

Témakörök:
• Tapadási súrlódási erő
• Tapadási súrlódási erő – feladat
• Csúszási súrlódási erő
• Csúszási súrlódási erő – feladat
• Test a lejtőn – feladat

Az iDoctum – Fizika: Elektromos alapjelenségek tananyag 
szemléletes, és a mindennapi életből vett példák alapján 
hozza közelebb a fizikát a tanulókhoz. Szemkápráztató 3D-s 
képek, animációk és modellek teszik még érthetőbbé ezt a 
nehezen elmagyarázható anyagot.

A bemutatóanyag számtalan nehezen demonstrálható és 
eszközigényes, hétköznapi példát felölelő kísérletet mutat be 
rendkívül látványos módon. Így pár kattintással, interaktív 
módon tudjuk hajlítani a csapvizet vagy éppenséggel „átkana-
lazni” az elektromos állapotot.

Témakörök:
• Görbítsünk vizet!
• Az elektromos állapot
• Kölcsönhatás elektromos állapotban lévő testek között
• Az elektromos állapot átadható
• Az elektroszkóp
• Vezetés
• Az elektromos állapot „átkanalazása”
• Együtt a pozitív és a negatív töltés
• Töltésszétválasztás
• Coulomb törvény 1–2
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29 900 Ft

cikkszám:  BD-064-FIZ

MECHANIKA

cikkszám:  BD-080-FIZ

29 900 Ft

GEOMETRIAI 
OPTIKA

Az iDoctum – Fizika: Mechanika tananyag a legegyszerűbb 
mozgásformák vizsgálatával és leírásával foglalkozik. 
Az induktív megismerési folyamat első foka sok más diszcip-
línának alapját jelenti, így különösen fontos a témakör haté-
kony, eredményes feldolgozása és tanítása.

Hagyományos eszközökkel nehezen megfigyelhető, bemutat-
ható jelenségeket tehetünk szemléletessé, animációk segítsé-
gével pedig méréseket modellezhetünk és értékelhetünk ki, 
míg a mennyiségeket dinamikusan rendelhetjük a mozgáshoz. 
A tananyag támogatja a fizikai modellalkotást, segíti a fizikai 
folyamatok tudatos megfigyelését, illetve fejleszti a fogalmi 
gondolkodást is. Rugalmasan illeszthető a tanulók tudássz-
intjéhez, mivel horizontálisan különböző nehézségi szinteken 
mozoghatunk, ezáltal több korosztály is eredményesen hasz-
nálhatja.

Témakörök:
• Egyenes vonalú, egyenletes mozgás
• Egyenletesen változó mozgás
• Egyenletes körmozgás
• Vonatkoztatási rendszer
• Mozgások összetétele
• Rezgőmozgás I–II.
• Hullámmozgás I–II.
• Hőmozgás

Az iDoctum – Fizika: Geometriai optika tananyag a fényterje-
dés, a fénytörés és a fényvisszaverődés törvényszerűségeit és 
ezek leggyakrabban észlelhető formáit dolgozza fel, illetve 
bemutatja a diákok által jól ismert optikai eszközök működési 
elveit is. Egyértelmű cél az olyan fénytani jelenségek kieme-
lése, amelyekkel naponta is találkozhatunk és a geometriai 
optika eszközök segítségével megmagyarázhatunk.

A program segítségével virtuális méréseket végezhetünk, ada-
tokat gyűjthetünk, ezeket táblázatba foglalhatjuk és diagra-
mokat is készíthetünk belőlük. A motiváló, játékos animációk-
kal tarkított tananyagba beépített feladatokkal a diákoknak 
lehetőségük van tudásuk ellenőrzésére is.

Témakörök:
• A fényterjedés tulajdonságai
• Fényvisszaverődés
• Tükrök
• Fénytörés
• A fénytöréssel magyarázható jelenségek
• Lencsék fénytörése
• Tükrök képalkotása
• Lencsék képalkotása
• Optikai eszközök
• Színszórás (diszperzió)
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29 900 Ft

cikkszám:  BD-090-FIZ

ELEKTROMOSSÁGTAN
3 CD EGY CSOMAGBANBD-FIZ-CS1

FIZIKA SZOFTVERCSOMAG

79 990 Ft

Az iDoctum – Fizika: Elektromosságtan tananyag az elekt-
romos és elektromágneses jelenségekkel foglalkozó fizika 
anyag feldolgozásában, illetve a különböző kísérletek megis-
merésében nyújt segítséget.

A vizualitásra fókuszál, a folyamatok bemutatásának fon-
tosságát hangsúlyozza, így számos olyan kísérlet, animáció 
is helyet kapott benne, melyeknek klasszikus bemutatása 
eszközigényes vagy külön felkészülést igényelne a pedagógus 
részéről. A 2D-s és 3D-s színes látványelemek és megoldások 
megérthetőbbé varázsolják az elektromosság és mágneses-
ség alaptörvényeit, aminek köszönhetően a tanulóknak is 
pozitív élmény lesz a tanulás.

Témakörök:
• Elektromos alapjelenségek, Coulomb-törvény
• Elektromos tér
• A kondenzátor
• Ohm-törvény
• Egyenáramú áramforrás
• A mágneses mező
• A Lorenz-erő. Az elemi töltés meghatározása
• Az elektromágneses indukció
• Kölcsönös indukció, önindukció
• Elektromos energia előállítása

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

ELEKTROMOSSÁGTAN

GEOMETRIAI OPTIKA

MECHANIKA

info@balazs-diak.hu  www.balazs-diak.hu info@balazs-diak.hu  www.balazs-diak.hu32 33



cikkszám:  BD-LITE22

A VAS

9 900 Ft
29 900 Ft

cikkszám:  BD-064-KEM

ANYAGSZERKEZET

Az iDoctum – Kémia: A vas tananyag a vasat mutatja be, 
minden oldalát körbejárva. Szemlélteti a periódusos 
rendszerbe való illeszkedését és a hozzá hasonló elemek 
körét. Jellemzi a kristályszerkezetét és annak változásait. 
Feltárja a szerkezet és a tulajdonságok, megmunkálhatóság, 
felhasználhatóság kapcsolatrendszerét.

Látványos kémiai reakciókat figyeltet meg a tanulókkal és 
segít azok önálló értelmezését. Kitér a vas biológiai funkcióira 
és megmutatja szerepét a Föld szerkezeti rétegeiben. 
A tananyag sok interaktív feladatot tartalmaz, melyek 
megjelennek a témakör feldolgozása során és a tanultak 
gyakoroltatásában egyaránt. Általános és középiskoláknak 
egyaránt ajánlható. Teljes mértékben alkalmas akár egyéni 
tanulásra is.

Témakörök:
• A vascsoport
• A vas szerkezete, fizikai tulajdonságai
• A vas kémiai tulajdonságai
• A vas biológiai hatása
• Feladatok

Az iDoctum – Kémia: Anyagszerkezet tananyag a szabad 
szemmel és mikroszkóppal sem látható atomi világot mutatja 
be és a kémia alapját képező atomszerkezeti ismereteket és 
az atomok között kialakuló kémiai kötéseket, a molekulák 
szerkezetét taglalja részletekbe menően. Animációkkal segíti 
megérteni a molekuláris szinten zajló folyamatokat és nagy 
hangsúlyt helyez a szerkezettulajdonsági kapcsolatokra. A 
tananyag alkalmas teljes tanórák interaktív feldolgozására is.

Témakörök:
• Atommodellek
• Az atom szerkezete
• Az elektronhéjak
• Az elektronburok szerkezete
• Az atomok elektronszerkezetének kiépülése
• A periódusos rendszer
• Az ionkötés
• A kovalens kötés
• A molekulák szerkezete
• A fémes kötés
• Másodrendű kötések
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cikkszám:  BD-090-KEM

KÉMIAI 
ALAPISMERETEK

29 900 Ft29 900 Ft

cikkszám:  BD-080-KEM

ANYAGI 
HALMAZOK

Az iDoctum – Kémia: Kémiai alapismeretek tananyag 
a környezetünkben megtalálható anyagokat és azok 
érzékszerveinkkel megtapasztalható tulajdonságait, 
változásait rendszerezi, miközben nagyszámú interaktív 
gyakorlófeladatot is tartalmaz az anyagmennyiséggel 
kapcsolatos számításokhoz.

Foglalkozik többek között a vegyi anyagok veszélyeivel, 
ismerteti és gyakoroltatja a veszélyességi címkék 
használatát, illetve a levegő és a fosszilis tüzelőanyagok 
bemutatása során kitér azok környezeti ártalmaira, valamint 
a légszennyezés okaira, összetevőire is.

Témakörök:
• Az anyagok csoportosítása
• Fizikai és kémiai tulajdonságok
• Veszélyes anyagok a környezetünkben, veszélyességi jelek
• Fizikai változások, kémiai átalakulások
• Mennyiségek a kémiában – A mól
• A kémiai egyenlet és mennyiségi jelentése
• A kémiai folyamatok energiaváltozása
• Az égés és annak szerepe az energiatermelésben
• A fosszilis energiahordozók
• A levegő

Az iDoctum – Kémia: Anyagi halmazok tananyag a gázok, 
a folyadékok és a szilárd halmazállapotú anyagok világába 
kalauzol el bennünket, mindhárom halmazállapotban 
bemutatja a nagyszámú részecske alkotta anyagi halmazok 
viselkedését.

A tanulók animációk segítségével tanulhatnak az oldódási 
folyamatokról, valamint forgatható 3D-s modellekkel 
ismerkedhetnek a kristályok szerkezetével, a kristályrácsok 
típusaival és részecske-modellek segítségével adhatnak 
magyarázatot a folyadékok, illetve a gázok viselkedésére. 
Összefoglaló és gyakorló feladatokat is tartalmaz.

Témakörök:
• A gázok
• Folyadék halmazállapot

– A folyadékok tulajdonságai
– Az oldódás, oldhatóság
– Az oldatok töménysége

• Szilárd halmazállapot
– Az atomrács
– Az ionrács
– A fémrács
– A molekularács
– A grafit
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79 900 Ft

KÉMIA SZOFTVERCSOMAG
3 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-KEM

DIGITÁLIS TANANYAG

cikkszám:  BD-085

NÖVÉNYEK

29 900 Ft

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

ANYAGSZERKEZET

ANYAGI HALMAZOK

KÉMIAI ALAPISMERETEK
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Az iDoctum – Biológia: Növények tananyag olyan eszköz, 
mely elsősorban a növények felépítésének és működésének 
a szemléltetéshez használandó. Alkalmas megjeleníteni 
többek között a növényi sejteket, szöveteket, szerveik felépí-
tését, fotoszintézis folyamatát, magvak terjedését, csírázás 
folyamatát, terméseket és a termésfajták csoportosítását.

A növényvilág megismertetését fotók, ábrák és a hozzájuk 
kapcsolódó interaktív kérdéssorok segítik. A megújult ké-
panyag módszertani leírásokkal bővült, valamint olyan tanu-
lói feladatlapokkal, amelyek a szövegalkotási kompetenciák 
fejlesztését is szolgálják. 

Témakörök:
• A növények gyökere
• A növényi szár és annak felépítése,
• Anyagszállítás és átalakítás a növényekben
• A levél felépítése, működése
• Levélalakok
• Megporzás és megtermékenyítés
• Termések csoportosítása
• Termések és magvak terjedése
• Csírázás
• Növényi élettartam
• Moszatok – Mohák, harasztok
• Virágos növények, nyitvatermők
• Fák, cserjék
• Vizek – vízpartok növényei
• Vadvirágok, kultúrnövények
• Távoli tájak különleges növényei
• Magyarország védett tájai



18 900 Ft 29 900 Ft

cikkszám:  BD-080-BIO

AZ ÁLLATOK VILÁGA – 
AZ ÁLLATOK ORSZÁGAcikkszám:  BD-LITE2

VÍZ ÉS FOTOSZINTÉZIS

Az iDoctum – Biológia: Az állatok világa – Az állatok orszá-
ga tananyag olyan képekkel fejleszti a biológiai gondolko-
dásmódot, ami egyben élményszerűséget is jelent a tanulás 
során. Hiszen az állattan tanítása során különösen fontos a 
színvonalas szemléltetés, hiszen olyan állatokat kell kívül-be-
lül megismertetni a tanulókkal, melyekkel 
a modern környezetében már ritkán vagy egyáltalán nem 
találkozhatnak.

Minden korosztály számára ajánljuk, mivel a témakörök réte-
gesen épülnek egymásra, ezáltal alkalmas mind az alsósók-
nak, mind a felsősöknek is.

Témakörök:
• Egysejtűek
• Szivacsok, csalánozók
• Férgek
• Puhatestűek
• Ízeltlábúak
• Gerincesek I–II.
• Őserdők
• Szavannák
• Sivatagok
• Füves puszták
• Tajga, tundra, a jég világa
• A tengerek világa

Az iDoctum – Biológia: Víz és fotoszintézis tananyag a víz 
Földünkön megtett útját, változásait és funkcióit mutatja be, 
valamint a bolygónk „tüdejének” nevezett növények, erdők 
fotoszintézisének folyamatát is ismerteti. Számos látványos, 
érzékletes grafika és animáció segíti a tanulókat ennek a fon-
tos tananyagnak a megértésében, a mellékelt interaktív kvíz 
pedig az elsajátított tudás hatékony ellenőrzésére is lehetősé-
get ad.

Az említett témakörök látványos és fontos részei a biológia 
órának, de a földrajz órán is megállják a helyüket, valamint a 
környezetvédelem témakör tekintetében hasznos megoldást 
nyújthatnak akár az osztályfőnöki órán is.

Témakörök:
• H2O – A víz tulajdonságai
•  A víz megjelenési formái (halmazállapot-változásai) – szi-

lárd, folyékony, légnemű
• A víz körforgása – Miért esik az eső?
• Fotoszintézis – Életünk alapja
• Feladatok
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29 900 Ft9 900 Ft

cikkszám:  BD-LITE3

A SZÍV ÉS A 
KERINGÉSI RENDSZER

cikkszám:  BD-064-BIO

AZ EMBERI TEST
ÉS MŰKÖDÉSE

Az iDoctum – Biológia: A szív és a keringési rendszer tan-
anyag szemléletesen és izgalmasan mutatja be a szív és 
a keringési rendszer témakörét. 3D animációk és ábrák 
segítségével a diákok sokkal könnyebben megértik például a 
vér áramlását szervezetünkben, a szív működését, vagy akár 
az oxigénszállítás pontos folyamatát.

Az érrendszeri betegségek ismertetésével megtaníthatjuk 
őket, hogy mire kell odafigyelniük, hogy egészséges maradjon 
a szívük és az érrendszerük. Az interaktív feladatok pedig se-
gítenek elmélyíteni az átadott tudást, számonkérésre is hasz-
nálhatóak. Kiválóan alkalmas a keringési rendszer átfogó és 
szemléletes ismertetésére.

Témakörök:
• A szív
• A keringési rendszer
• Az oxigénszállítás
• Érrendszeri betegségek
• Feladatok

Az iDoctum – Biológia: Az emberi test és működése tananyag 
lenyűgöző képek és 3D animációk segítségével, 
különböző témakörökben dolgozza fel az emberi szervezet 
felépítését, bemutatva annak működését is.

Minden pedagógus alkotó módon, kreatívan tudja beillesz-
teni a saját tematikájába, módszertanába az interaktív tan-
anyagot, mely segítséget nyújthat az ismeretszerzésben, a 
tanultak rendszerezésében, a számonkérésben vagy akár az 
ismétlésben is. Logikusan felépített, áttekinthető struktúrával 
rendelkezik, változatos, színes, gondolkodtató feladatai pedig 
fenntartják a tanulók érdeklődését, figyelmét is.

Témakörök:
• Az emberi test felépítése
• Az emberi bőr
• Mozgásszervrendszer
• Emésztőszervrendszer I–II.
• Légzőszervrendszer
• Keringési rendszer
• Kiválasztórendszer
• Érzékszervek
• Szaporodás
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4 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-BIO

BIOLÓGIA SZOFTVERCSOMAG

99 900 Ft

29 900 Ft

TÉRKÉPCSOMAG 1

DIGITÁLIS TANANYAG

cikkszám:  BDTERKEP-1

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

A SZÍV ÉS 
A KERINGÉSI RENDSZER

AZ ÁLLATOK VILÁGA – 
AZ ÁLLATOK ORSZÁGA

NÖVÉNYEK

AZ EMBERI TEST ÉS 
MŰKÖDÉSE

Az iDoctum – Földrajz: Térképcsomag 1 témakörei:
•  A Kárpát-medencevidék

– A Kárpát-medencevidék körvonalas térképe
– A Kárpát-medencevidék nagytájai
– A Kárpát-medencevidék részei
– A Kárpát-medence részei
–  A medencejelleg következménye a Kárpát-medence fel-

színi vízrajzában

•  Nemzetiségek Magyarországon
– Nemzetiségek területi elhelyezkedése Magyarországon
– Magyarok a Kárpát-medencében
– Alföldi magyar népcsoportok
– Palócok és Matyók Magyarországon
– Cigányok Magyarországon

•  Hazánk centrum-periféria 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
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29 900 Ft29 900 Ft

DIGITÁLIS TANANYAGDIGITÁLIS TANANYAG

cikkszám:  BDTERKEP-2

TÉRKÉPCSOMAG 2

cikkszám:  BDTERKEP-3

TÉRKÉPCSOMAG 3

Az iDoctum – Földrajz: Térképcsomag 3 témakörei:
• Földrészek 1.

– Afrika országai, vizei
– Európa országai, vizei

• Földrészek 2.
– Észak-Amerika országai, városai
– Dél-Amerika országai és városai

• Földrészek 3.
– Ázsia országai, városai
– Ausztrália városai, vizei

• Amerikai Egyesült Államok kontúrtérképen
–  Az Amerikai Egyesült Államok államai, 

városai (kontúrtérképes)
– Az Amerikai Egyesült Államok nagy városai

• Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzetei
– Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzetei
– Az USA gazdasági körzeteinek földrajzi adottságai

Az iDoctum – Földrajz: Térképcsomag 2 témakörei:
•  Hazánk közlekedése

– Hazánk – hajózható folyószakaszai
– Hazánk – autópálya-szakaszai
– Hazánk – főútvonalai és vasútvonalai

•  Hazánk régiói
– Magyarország régiói (vaktérkép)
– Magyarországot is érintő EU régiók
– Magyarország tervezési-Statisztikai régiói
– Legfontosabb idegenforgalmi körzeteink

•  Magyarország
– Magyarország vízrajzi vaktérkép
– Magyarország hegységei vaktérkép
– Magyarország vaktérkép
– Magyarország megyeszékhelyei

•  Magyarország tájai 1.
– Alföldi tájaink
– Dombsági tájaink
– Dombsági tájaink – összefüggő dombságok
– Dombsági tájaink – hegységperemi dombvidékek

•  Magyarország tájai 2.
– Középhegységi tájaink
– Középhegységi tájaink – mészkőhegységek
– Középhegységi tájaink – vulkáni hegységek (andezit)
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29 900 Ft 29 900 Ft

cikkszám:  BD-122 cikkszám:  BD-100

HAZÁNK A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN

TÁVOLI 
FÖLDRÉSZEKEN

DIGITÁLIS TANANYAGDIGITÁLIS TANANYAG

Az iDoctum – Földrajz: Távoli földrészeken tananyag a szem-
léletes bemutatásra és a tanulók interaktív bevonására fóku-
szál. A kontinensek földrajzi-környezeti jellemzőit ok-okozati 
összefüggéseikben, a földszerkezetet, 
a földrajzi övezetességet, a tipikus tájakat és a gazda- 
sági élet kapcsolatrendszereit pedig modellszerűen 
mutatja be. A tanárok munkáját módszertani ajánlások, vázla-
tok és rendszerező táblázatok segítik, a tanulók 
tudásukat pedig változatos feladatok során mélyíthetik 
el és alkalmazhatják.

Témakörök:
• A kontinensek területe és népessége
• Afrika bemutatása
• Oázisgazdálkodás
• Ausztrália szerkezete
• Az Andok kialakulása
• Dél-Amerika sokszínűsége
• Észak-Amerika jellemzése
• A Kordillerák kialakulása
• Észak-Amerika bemutatása
• Földrajzi övezetesség
• Az Amerikai Egyesült Államok városai
• Az USA gazdasági fejlődését elősegítő tényezők
• Technológiai park
• A Himalája kialakulása
• Ázsia a kétarcú kontinens
• Délkelet-Ázsia gazdasági fejlődése

Az iDoctum – Földrajz: Hazánk a Kárpát-medencében tan-
anyag az általános iskolai földrajztanításhoz, hazánk termé-
szet- és társadalomföldrajzi jellemzőinek feldolgozásához 
készült. Hazánkat, mint a Kárpát-medence részét értelmezi, 
azonban ismeretanyagát kiterjeszti az országhatáron kívülre 
is földszerkezeti, domborzati, éghajlati, vízrajzi és társadal-
mi-gazdasági tekintetben egyaránt. 

Témakörök:
• A Kárpát-medencevidék
• Az európai légnyomási központok hatása nyáron és télen
• A medencejelleg következményei
• Függőleges övezetesség a hegyvidékeken
• Természeti erőforrásaink
• Alföldi, dombsági és középhegységi tájaink
• Jellegzetes tájak
•  Tanyák és falvak a Kárpát-medencében, a falvak 

és a tanyák alaprajzi típusai
•  Hagyományos munkamegosztás a Kárpát-medencében, 

a vásárvonal
• Hazánk népességföldrajzi jellemzői
• Hazánk mezőgazdasága
• Hazánk külkereskedelmi kapcsolatai, idegenforgalma
• Hazánk az Európai Unióban
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29 900 Ft

cikkszám:  BD-064-FOL

AFRIKA FÖLDRAJZA,
TIPIKUS TÁJAK

29 900 Ft

cikkszám:  BD-080-FOL

LEVEGŐBUROK

Az iDoctum – Földrajz: Afrika földrajza, tipikus tájak tan-
anyag Afrika természeti, társadalmi-gazdasági földrajzát, 
illetve környezeti jellemzői dolgozza fel. Részletes képet ad 
a helyi népességről, a gazdasági tényezőkről és a természet-
földrajzi adottságok sajátosságairól és azok hatásairól. A 
földrajzi övezetesség, fejlődő országok, globális környezeti 
problémák, éhínség és elsivatagosodás ismeretanyagának 
közvetítésén túl segíti a földrajzi képességek fejlesztését, a 
természeti és a társadalmi folyamatok közötti összefüggések 
jobb megértését is. 

Témakörök:
• Afrika szerkezete és felszíne
• Afrika éghajlata
• Afrika népessége
• Afrika gazdasága
• A sivatagok
• Az oázisok
• Az esőerdő-vidékek
• A monszun járta tájak
• A mediterrán táj
• A tajgavidék

Az iDoctum – Földrajz: Levegőburok tananyag egyszerűen 
kezelhető interaktív animációk formájában segíti a pedagó-
gusokat az anyag látványos szemléltetésében, a motiválás-
ban, a diákokat a tanulásban. Részegységei egymásra épülő 
gondolatmenetet követ, így egyaránt használható általános 
és középiskolában is.

12 interaktív, rendkívül látványos animációt tartalmaz 
a levegőburok témakörében.

Témakörök:
• Konvekciós csapadékképződés
• Orográfiai (domborzati) csapadékképződés
• Frontális csapadékképződés
• Földi légkörzés I–II.
• Trópusi monszun
• A Nap sugarainak beesési szöge I–II.
• A légköri felmelegedést befolyásoló tényezők – Kitettség
• A felszín anyaga
• A levegő felmelegedése
• A légkör szerkezete
• Az üvegházhatás
• Üvegházhatás nélkül
• Mérsékelt övezeti monszun – nyár
• Mérsékelt övezeti monszun – tél
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9 900 Ft

cikkszám:  BD-LI0503

CSILLAG-
RENDSZERÜNK

29 900 Ft

KÖRNYEZETISMERET

cikkszám:  BD-064-KOR

Az iDoctum – Földrajz: Csillagrendszerünk tananyag az 
általános és középiskolai használatra is alkalmas, a naprend-
szert, bolygóit és holdjait dolgozza fel magával ragadó meg-
jelenítéssel. Segítségével a tanuló érdekes tényeket tudhat 
meg a minket körülvevő térről, bolygónk múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről.

Az intuitív felületnek köszönhetően a szoftver kezelése rend-
kívül egyszerű a pedagógusok és a diákok számára egyaránt. 
A tudás elmélyítését a tartalomhoz kapcsolódó kvíz kérdések 
teszik könnyebbé, illetve minőségi nagy felbontású képekkel 
és animációkkal az interaktív kalandozás lehetősége párat-
lan élményt nyújt.

Témakörök:
• A bolygók
• A Hold
• A Nap
• A Naprendszer – Hol a helyünk a Naprendszerben?
• Feladatok

Az iDoctum – Környezetismeret tananyag az alsó tagoza-
tos gyermekek részére készült, melyben játékos interaktív 
feladatok segítségével tanulhatják meg többek között azt, 
hogy melyek az erdei állatok és a házi állatok, mi a különb-
ség az emlősállatok és a madarak között. Részletezésre 
kerül az is, hogy melyik állatnak milyen a kicsinye, és az is, 
hogy hol található a természetes élőhelyük. Segítségével 
játékosan fejleszthető a gondolkodás, közelebb hozzuk a 
gyerekekhez a természetet, bemutathatjuk a halak és kétél-
tűek fejlődését is.

Témakörök:
• Háziállatok
• Állatok és kicsinyeik
• Emlősök és madarak
•  Testrészek (hal, béka, madár, szalamandra, gyík, 

sikló, teknős)
• Halak fejlődése
• Béka fejlődése
• Kétéltűek, hüllők
• Halak táplálkozása
• Madarak
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19 500 Ft

cikkszám:  BD-LITE19

 A MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSOK

ANGOL NYELV 
- KEZDŐ SZINT

29 900 Ft

cikkszám: BD-064-ANG

Az iDoctum – Idegen nyelv: Angol nyelv – Kezdő szint tan-
anyag célja a nyelvoktatás kommunikatív módszertani 
megközelítése, ezért összeállításában a beszédkészség 
fejlesztésére fektettünk nagyobb hangsúlyt. Széleskörűen 
felhasználható interaktív feladatokat tartalmaz, ezért egya-
ránt alkalmas az általános iskolai és középiskolai oktatásban 
történő felhasználásra.

A 10 témakör logikusan szerkesztett, azonosan felépülő 
egységekből áll, így könnyedén felhasználható bármilyen 
tankönyvvel történő tanítás során akár az alapfokú szóbeli 
nyelvvizsgára való felkészítéshez is.

Témakörök:
• Personal information
• Family
• Daily routine
• Sports and free-time activities
• Home
• School
• Food and drink
• Holidays
• Clothes
• Health
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Az iDoctum – Környezetismeret: A megújuló energiaforrások 
tananyag részleteiben mutatja be a különböző 
energiaforrásokat, azok működését és felhasználásának 
lehetőségeit, továbbá olyan nap, mint nap használható 
tippeket ad a diákoknak, melyek segítségével könnyen 
takarékoskodhatnak az energiával és hozzájárulhatnak 
a bolygónk jelenlegi állapotának megőrzéséhez is.

Mivel a megújuló energia már a jelenben is nagy szerepet 
játszik, de a közeli jövőben még kiemeltebb fontosságú lesz, 
ezért elkerülhetetlen, hogy a fiatalok időben megfelelő 
információkat szerezzenek a témáról és tudatosan preferálják 
a megújuló energiát.

Témakörök:
• Energiaellátás
• Megújuló energiaforrások I–II.
• Hogyan spóroljunk az energiával?
• Kvíz feladatok 



NÉMET NYELV - 
KEZDŐ ÉS 
KÖZÉPHALADÓ

29 900 Ft3 990 Ft

cikkszám: BD-064-NEMcikkszám: BD-TO0901

KÉPFEJTŐ JÁTÉK 
ANGOL 
NYELVTANULÁSHOZ

Az iDoctum – Idegen nyelv: Képfejtő – játék angol nyelvtanu-
láshoz tananyag egy komplex képességfejlesztő eszköz, mely 
a nyelvtanulás mellett tökéletesen alkalmas a koncentráció 
és megfigyelőképesség, valamint a logika fejlesztésére és 
javítására is.

Nyelvtanulás játékosan! Játssz és közben játszva tanulj! – ez 
a szemlélet volt számunkra a legfontosabb a játék megalko-
tása során, melynek célja, hogy a tanulóknak vizuális módon 
nyújtson segítséget az idegen nyelvű szavak elsajátításában, 
így játék közben észrevétlenül fejlődik 
a szókincsük.

JÁTÉKMÓDOK:
• Hol bujkál?
•  Találd meg a képét a megjelenő idegen nyelvű 

kifejezésnek!
•  Amint megtalálod, jöhet a következő. De vigyázz, 

az idő ketyeg!
• Keresd meg a párom!
•  Itt a kép és a kifejezés is rejtve van, így fejleszti a nyelvtanu-

láson túl a megfigyelőképességet. A képek csak úgy tűnnek 
el, ha megtalálták a párjukat.

• Hol láttad utoljára? Használd az emlékezeted!
• Egy játékmenet során kombinálhatod is a játéktípusokat.

Az iDoctum – Idegen nyelv: Német nyelv – Kezdő és középha-
ladó tananyag témakörei a nyelvvizsga követelményekhez 
igazodnak, így szövegértést, nyelvtant, képi elemzést, kép utá-
ni mondatalkotást vagy akár szövegkiegészítéseket is gyako-
roltathatunk a diákokkal, de a rengeteg képnek és szövegnek 
köszönhetően a pedagógus saját feladatokkal is kiegészítheti 
a tanórát.

Számos szemléltető feladatot és nyelvtani táblázatot tartal-
maz, melyek kiválóan alkalmazhatók házi feladatra vagy akár 
önálló gyakorlásra is. A program nyomtatható, tematikusan 
szintekre, témakörökre szétbontott módszertani útmutatást is 
magában foglal, valamint jól beleillik nemzetiségi iskolák ok-
tatási rendszerébe, mivel a tananyagon belül magyar szöveg 
sehol nem olvasható.

Témakörök:
• Kezdő:

– Persönliche Informationen
– Familie, Zu Hause, Schule
– Tägliche Routine
– Freizeitaktivitäten
– Essen und Trinken
– Ferien, Urlaub
– Kleidung
– Gesundheit, Krankheiten

• Középhaladó:
– Persönliche Informationen
– Familie, Zu Hause, Schule
– Tägliche Routine
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3 990 Ft

KÉPFEJTŐ JÁTÉK 
NÉMET 
NYELVTANULÁSHOZ
cikkszám:  BD-TO0902

29 900 Ft

ZENE

cikkszám: BD-LITE20

Az iDoctum – Idegen nyelv: Képfejtő – játék német nyelvtanu-
láshoz tananyag egy komplex képességfejlesztő eszköz, mely 
a nyelvtanulás mellett tökéletesen alkalmas a koncentráció 
és megfigyelőképesség, valamint a logika fejlesztésére és 
javítására is.

Nyelvtanulás játékosan! Játssz és közben játszva tanulj! – ez 
a szemlélet volt számunkra a legfontosabb a játék megalko-
tása során, melynek célja, hogy a tanulóknak vizuális módon 
nyújtson segítséget az idegen nyelvű szavak elsajátításában, 
így játék közben észrevétlenül fejlődik 
a szókincsük.

JÁTÉKMÓDOK:
• Hol bujkál?
•  Találd meg a képét a megjelenő idegen nyelvű 

kifejezésnek!
•  Amint megtalálod, jöhet a következő. De vigyázz, 

az idő ketyeg!
• Keresd meg a párom!
•  Itt a kép és a kifejezés is rejtve van, így fejleszti a nyelvtanu-

láson túl a megfigyelőképességet. A képek csak úgy tűnnek 
el, ha megtalálták a párjukat.

• Hol láttad utoljára? Használd az emlékezeted!
• Egy játékmenet során kombinálhatod is a játéktípusokat.

Az iDoctum – Zene tananyag ideális megoldás a gyerekek ze-
nei képzésének megkezdéséhez, mind intézmények keretein 
belüli, mind otthoni felhasználásra. A szoftver segít az alapve-
tő zenei fogalmak, a szolmizáció elsajátításában, a hangszer-
csoportok és hangszerek megismerésében.

Összefoglalásként pedig egy kreatív szintetizátorral készít-
hetnek saját zeneműveket a tanulók, így a fantáziájukat és 
megszerzett tudásukat felhasználva válhatnak igazi zene-
szerzővé. Remek lehetőséget ad a gyermekek kreativitásának 
kibontakoztatására. Az elkészült művek felvehetők, újra 
lejátszhatók, így akár bemutatókat is készíthetünk diákjaink 
munkáiból.

Témakörök:
• Ritmus és szolmizáció
• Ismerd meg a kottát
• Hangszerek
• Zenélj!
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cikkszám: BD-LI0801

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET 
A DOHÁNYZÁS?

29 900 Ft

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET 
A DROGOZÁS?

cikkszám: BD-LI0802

29 900 Ft

Az iDoctum – Egészségfejlesztés és mentálhigiéné: Miért 
nem jó ötlet a drogozás? tananyag egy diák életútján ke-
resztül mutatja be, hogy a kábítószer hogyan teszi tönkre az 
ember életét és környezetét. Interaktív feladványokon keresz-
tül demonstrálja és vezeti végig a játékost a történetvonalon. 
A virtuális tapasztalatok által ráismerhetünk arra, hogy a 
drogozás miért káros az egyén egészségére és miért jelent 
mérhetetlen önpusztítást.

A kábítószer-fogyasztás mindig is sarkalatos társadalmi prob-
léma volt, de a szabad információáramlás korában különösen 
fontos, hogy a fiatalságot megismertessük 
a drogozás iszonyatos következményeivel.

Témakörök:
• Lazulás
• Pörgés
• Nem káros
• Megelőzés, leállás
• Játék

Az iDoctum – Egészségfejlesztés és mentálhigiéné: Miért nem 
jó ötlet a dohányzás? tananyag Dani történetén és interaktív 
szimulációk útján mutatja be, hogy a dohányzás miért káros 
és veszélyes szokás nemcsak saját magunk, de környezetünk 
egészségére nézve is. A játékon időrendi sorrendben végig-
haladva figyelhetjük meg az egyre komolyabb következmé-
nyeket, visszafordíthatatlan elváltozásokat. Mikor lehet még 
kiszállni? Már késő? Hol kaphatunk segítséget?

Az említett kérdéskörben egyre fiatalabb korban és egyre 
szakszerűbb tájékoztatásra van szüksége korunk kétkedő és 
lázadó ifjúságának.
 
Témakörök:
• Minden szünetben
• Füstbe ment csók
• Lassú Égés hadművelet
• Hogyan kerüljem el? Hogyan álljak le?
• Játék
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3 CD EGY CSOMAGBANBD-IDCS-EM

EGÉSZSÉG ÉS MENTÁLHIGIÉNÉ
SZOFTVERCSOMAG

79 900 Ft

cikkszám: BD-LI0803

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET 
AZ ALKOHOL-
FOGYASZTÁS?

29 900 Ft

A csomag az alábbi 
szoftvereket tartalmazza:

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET 
A DOHÁNYZÁS?

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET
AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS?

MIÉRT NEM JÓ ÖTLET 
A DROGOZÁS?

Az iDoctum – Egészségfejlesztés és mentálhigiéné: Miért 
nem jó ötlet az alkoholfogyasztás? tananyag rajzfilmszerű 
világával a fogyasztó nézőpontjából világít rá a túlzott alko-
holfogyasztás negatív tényezőire, egészségkárosító és addik-
tív hatására.

Mennyit ittam tegnap? Mennyi számít soknak? A tananyag 
nemcsak vicces, de elgondolkodtató is egyben, ám legfőbb 
erénye mégis az, hogy a fiatalok szemszögéből mutatja be 
ábrákon, animált rajzfilmeken és interaktív társasjátékokon 
keresztül az alkohol anyagi, szociális életre, illetve az egész-
ségre gyakorolt negatív hatásait. 

Témakörök:
• Találkozzunk holnap este!
• Alkohol és kalóriatartalom kalkulátor
• A pohár fenekén túl
• Mi is történt tegnap?
• Hatások
• Társasjáték
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cikkszám: BD-LITE4

BESZÉDFEJLESZTÉS
– LOGOVÁR

KÉPESSÉG-
FEJLESZTÉS

cikkszám: BD-090-LOG1

29 900 Ft 9 900 Ft

Az iDoctum – Logopédia: Beszédfejlesztés – Logovár tan-
anyag a logopédia egyik fontos fejlesztési területét öleli fel, 
így rendkívül hasznos segítségére válhat a logopédusoknak és 
az alsó tagozatos tanítóknak. Különlegessége, hogy a gye-
rekek életkori sajátosságait figyelembe véve nyújt hasznos 
gyakorlatokat a beszéd fejlesztéséhez és 
a helyes artikuláció kialakításához.

Olyan specifikus gyakorlófeladatokat és nyelvgyakorlatokat 
tartalmaz, amelyek elvégzése azonnali pozitív változást okoz-
hat az artikuláció és a kiejtés területén.

Témakörök:
• Magánhangzók
• Néma artikuláció
• Hangzókkal artikuláció
• Ajak- és nyelvgyakorlatok
• Áll-, ajak- és nyelvgyakorlatok
• Nyelvizomzat erősítése
• Artikuláció
• Nyelvgyakorlatok – emelések

Az iDoctum – Logopédia: Képességfejlesztés interaktív 
tananyag a komplex fejlődés lehetőségét nyújtja, mellyel a 
gyermekek artikulációs, megértési, kiejtési és olvasási ké-
pességei is javíthatók. Többek között alkalmas a beszédhibák 
leküzdésére, az irányított és tudatos figyelem kialakítására, a 
névutók használatának elsajátítására, az irányok tudatosítá-
sára, illetve a térben és síkban való tájékozódás, a rövidtávú 
emlékezet és a beszédkészség fejlesztésére.

A szoftver számos fejlesztési területet ölel fel és sok fela-
datot, gyakorlási lehetőséget kínál, ezért főként felzárkóz-
tatásra, gyakorlásra, nyelvi, logopédiai fejlesztésre ajánl-
juk egyéni és csoportos foglalkozásokhoz, illetve integrált 
órákhoz egyaránt. Összesen 264 feladatot tartalmaz.

Témakörök:
• Előkészítő szakasz az észlelés kialakításához
• Vizuális észlelés és figyelem fejlesztése
• Testséma kialakítása
• Síkbeli irányok fejlesztése
• Helyhatározós helyzetek, ragozott formák
• Névutós szerkezetek 1–4.
• Síkbeli tájékozódás
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cikkszám: BD-064-KRESZ

29 900 Ft

KRESZ - ÁLTALÁNOS
KÖZLEKEDÉSI 
ISMERETEK

29 900 Ft

SAKK

cikkszám: BD-064-SAKK
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Az iDoctum – KRESZ: Általános Közlekedési Ismeretek tan-
anyag programunk célja, hogy a gyermekek akár önállóan, 
akár pedagógus vagy szülő segítségével is megismerkedhes-
senek a közlekedéssel kapcsolatos fogalmakkal, szabályok-
kal, közúti jelzőtáblákkal, jelzésekkel, illetve a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés előírásaival egyaránt. Reméljük, hogy 
anyagunk segít elsajátítani az elővigyázatos szabályok alap-
jait, ezzel segítve a mindennapi biztonságos közlekedést.

Országos felmérések szerint a legtöbb közlekedésben részt-
vevő nem ismeri megfelelő pontossággal a KRESZ szabályait, 
amely számos forgalmi helyzetben eredményezhet bizonyta-
lanságot.

Témakörök:
• Fogalmak
• Táblák, jelzések
• Gyalogos közlekedés
• Kerékpáros közlekedés
• Tesztek
• Játékok

Az iDoctum – Sakk tananyag nemcsak a játék szépségét 
mutatja be, hanem megismerteti annak céljait és biztos 
alapokat fektet le a tovább fejlődéshez is. 10 logikusan 
szerkesztett egymásra épülő egységből áll, így a tanulás 
sorrendje is ésszerű, lineáris és meghatározott.

Nem csak azoknak ajánljuk, akik meg szeretnének tanulni 
sakkozni, hanem azoknak is, akiket érdekel a logikus 
gondolkodás, aminek segítségével könnyebben, gyorsabban 
egyszerűbben megy akár a tanulás is. Aki sakkozni tud, az 
egy idő után jobban átlátja a „pályát”, megtanul a lényegre 
fókuszálni, előre gondolkodni, kiszámolni bizonyos lépéseket 
és felkészülni a válaszlépésekre is. A játék megismerésével 
ezek a képességek párhuzamosan fejlődnek és jó hasznukat 
vehetjük a mindennapi életben is.

Témakörök:
• A sakk története, a játék múltja
• A tábla és a figurák
• Az előnyök érvényesítése, a mattadás
• Megnyitások eszméje és rendszerezése
• Helyzeti adottságok
• Előny szerzése vagy mattadás
• A győzelemhez vezető út
• Harc a centrum megszerzéséért és térelőnyért 
• A védekezés művészete 
• Szép tanjátszmák, elemzett gyöngyszemek
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cikkszám: SJ_BD-iDoctum

317 500 Ft

ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

ujgeneracio.idoctum.hu ujgeneracio.idoctum.hu
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Tanári felhasználásra készült online tananyagok 
érintőképernyőhöz, interaktív táblához és tabletekhez. 
Matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakhoz, 
egységesen 10 témakört feldolgozó oktatási szoftver csomag, 
elméleti anyagokkal, az elméleti anyag rövid vázlatával, 
gyakorló kérdésekkel és feladatkártyákkal. 

Tananyagok felépítése:

Elmélet:
A nemzeti kerettanterv követelményinek megfelelő 
szöveges tartalom, érdekes képi illusztrációkkal és beépülő  
animációkkal színesítve. A „Tudtad-e?” szakaszokban 
érdekességekkel bővítve.

Összefoglaló:
Az elméleti anyag rövid összefoglalója, a legfontosabb 
tudnivalókkal. A diákok számára tökéletes az órára 
készüléskor a tanultak gyors átismétlésére, és óra eleji közös 
felelevenítésre.

Gyakorlás
Véletlenszerűen generált, a tananyag során megismert típus 
feladatok eltérő nehézségi szinteken.

Felelés
Véletlenszerűen sorsolt kérdéskártyák, melyek átfordítását 
követően megjelenik a helyes válasz. Alkalmas a diákok 
számára „flashcard”-szerű tanuláshoz.

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített 
kulcskompetenciákat fejleszti.
Tananyagunk a biológiai rendszerekkel, jelenségekkel 
kapcsolatos képi információkat alkalmazza a 
vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 
módszerét. Tanulókártyák segítségével olyan biológiai 
alapfogalmakat sajátíthatnak el a tanulók, mint 
rendszertani kategóriák,faj, virágos növények, virágtalan 
növények, gombák és az ökológiai alapfogalmak. 
10 témakör érinti a legújabbb Nemzeti Alaptantervben 
leírtakat.

Témakörök:
• Növényi és állati sejtek
• Vírusok és baktériumok
• A növények felépítése
• A virág felépítése
• A gombák
• Ökológia
• Az emberi test
• Szövettan
• Környezetvédelem
• Tengerek és óceánok

BIOLÓGIA

BIOLÓGIA

KÉMIA

FIZIKA

FÖLDRAJZ

MATEMATIKA

TRIANON 100



ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

FÖLDRAJZKÉMIA

ujgeneracio.idoctum.huujgeneracio.idoctum.hu
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A földrajztudományhoz tartozó online tananyagunk 
a természeti és társadalmi-gazdasági környezet 
jelenségeit, folyamatait mutatja be. A tantárgy 
szemléletformáló, a hétköznapokban használható 
ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók 
kezébe, amelyek segítik a tájékozódást és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy felnőtt életükben környezettudatosak 
legyenek. 10 témakör érinti a legújabbb Nemzeti 
Alaptantervben leírtakat.

Témakörök:
• Földünk
• Éghajlattípusok
• Vizeink
• Népességföldrajz
• Afrika
• Az USA gazdasága
• Latin - Amerika
• Európa
• Kárpátok
• Hazánk tájai

A kémia oktatás során rengeteg kísérletre, szemléltető 
eszközre van szükség. Az online tananyagtérünk sok 
videót tartalmaz,ami megsíti a gyerekeket a tantárgy 
fontosabb témáinak megértésében. Megmutatja mi 
történik, amikor az ammoniamolekula hidrogén - kloridd 
molekulával találkozik. Minden témakörhöz tartozik 
gyakolró feladat, melynek típusai elősegítik a tanítás 
- tanulás folyamatát. 10 témakör érinti a legújabbb 
Nemzeti Alaptantervben leírtakat.

Témakörök:
• Az anyagmennyiség
• Az atom felépítése
• Az atomok elektronszerkezete
• Az ionok
• A molekulák
• Kristályrácsok
• A savbázis reakciók
• Savak és bázisok
• Az oldatok kémhatása
• A közömbösítés



ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

FIZIKAMATEMATIKA

ujgeneracio.idoctum.huujgeneracio.idoctum.hu
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Az online tananyagterünk célja, hogy a tanuló elsajátítsa 
a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket és 
készségeket. Fontos szerepet kap a fizika oktatásnál 
a rendszerben gondolkodás és a problémamegoldás. 
A fő cél a természettudományos tantárgyak közötti 
összefüggések feltárása. 
Tananyagunkban sok szemléltetést segítő videó szerepel. 
Tananyagok részletesen kidolgozottak, amik illeszkednek 
a legújabbb Nemzeti Alaptantervhez. 

Témakörök:
• A nyomás
• Erő és eredő erő
• Hőmérséklet és fajhő
• Sebesség és gyorsulás
• A sűrűség
• Halmazállapot változás
• Töltés
• Ohm törvénye
• Ellenállás
• Tükrök és lencsék

A matematika tantárgy oktatása során a legfontosabb 
feladat, az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás 
fejlesztése és kialakítása. A tanulónak tudatosan 
használnia kell és értenie a matematika szaknyelvét. 
Részletes tananyagunk , szemléltet, magyarázatokat 
ad, gyakoroltat.Az online tananyagterünk sok videót 
tartalmaz, ami megsegíti a gyerekeket a tantárgy 
fontosabb témáinak megértésében. 10 témakör érinti a 
legújabbb Nemzeti Alaptantervben leírtakat.

Témakörök:
• Geometriai fogalmak
• A háromszögekről
• Négyszögek, sokszögek
• Nevezetes ponthalmazok
• A háromszög vonalai és körei
• Thalész tétele
• Húr és érintőszögek
• Pitagorasz tétele
• Eltolás, vektorok
• Tükrözés, elforgatás



ÚJGENERÁCIÓS 
ONLINE SZOFTVER 
CSOMAG

TRIANON 100

EDUKÁCIÓS 
DIGITÁLIS ESZKÖZ ÉS 
ROBOT KÍNÁLATUNKAT 
KERESSE 
DIGITÁLIS OKTATÁSI 
ESZKÖZKATALÓGUSUNKBAN!

ÜGYESEDNI 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
SZOFTVEREINKET 
KERESSE 
KATALÓGUSUNKBAN!

Katalógusainkat digitális formában letöltheti honlapunkról: 
https://balazs-diak.hu/katalogusok

Vagy kérje ügyfélszolgálatunktól és kipostázzuk iskolájának.
Telefon: +36 1/266-5140ujgeneracio.idoctum.hu

info@balazs-diak.hu  www.balazs-diak.hu74

Trianon 100 címmel olyan digitális történelmi oktatási 
anyagot készítettünk a békediktátum aláírásának 
100. évfordulójára, amely 10 fejezeten keresztül az 
események pontos és objektív bemutatásával nyújt 
segítséget elsősorban diákok számára az események 
megismerésében és megértésében. Az interaktív digitális 
anyag könnyen beilleszthető az általános és középfokú 
oktatás tanrendjébe legyen szó történelemóráról vagy 
társadalomismeretről. Narrátor: Stohl András.

Témakörök:
• Az összeomlás
• Tervezetek a felosztásra
• Hadműveletek
• A "vörös térkép"
• A trianoni békeszerződés
• Nemzetiségi viszonyok
• A magyar gazdaság helyzete
• Menekültek
• Az utódállamok nemzetiségei
• Soproni népszavazás



3 CD EGY CSOMAGBAN BD-FIZ-CS1
FIZIKA SZOFTVERCSOMAG

79 990 Ft

3 CD EGY CSOMAGBAN BD-IDCS-KEM
KÉMIA SZOFTVERCSOMAG

79 990 Ft

cikkszám:  BD-090-KEM
KÉMIAI ALAPISMERETEK
cikkszám:  BD-080-KEM
ANYAGI HALMAZOK
cikkszám:  BD-064-KEM
ANYAGSZERKEZET

4 CD EGY CSOMAGBAN BD-IDCS-BIO
BIOLÓGIA SZOFTVERCSOMAG

99 900 Ft

cikkszám:  BD-LITE3

A SZÍV ÉS 
A KERINGÉSI RENDSZER

cikkszám:  BD-064-BIO
AZ EMBERI TEST ÉS MŰKÖDÉSE

AZ ÁLLATOK VILÁGA 
– AZ ÁLLATOK ORSZÁGA
cikkszám:  BD-080-BIO

NÖVÉNYEK
cikkszám:  BD-085

cikkszám:  BD-064-FIZ
MECHANIKA

cikkszám:  BD-080-FIZ
GEOMETRIAI OPTIKA

cikkszám:  BD-090-FIZ
ELEKTROMOSSÁGTAN

T a n e s z k ö z g y á r t ó  é s  f o r g a l m a z ó

www.balazs-diak.hu
Tilos a katalógus vagy bármely részletének másolása, sokszorosítása vagy elektronikus úton történő reprodukálása, illetve terjesztése  
a Balázs-Diák kft. írásos hozzájárulása nélkül! Minden jog fenntartva! Az árak ÁFA-s (27%), bruttó árak! Cégünk az árváltoztatás jogát fenntartja!   
A képek egyes esetekben csak illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget  
nem vállalunk. A katalógus árai 2020. 11. 01-től 2021. 12. 31-ig érvényesek.

Cím: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A.
Telefon: +36 1/266-5140; +36 20/466-1160
Email: info@taneszkoz.hu

INTERAKTÍV OKTATÁSI
SZOFTVER KATALÓGUS


