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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.

BIOLÓGIA

KÉMIA

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

FIZIKA

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.

FÖLDRAJZ

MATEMATIKA

TRIANON 100

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.
ujgeneracio.idoctum.hu

68

info@balazs-diak.hu

www.balazs-diak.hu

ÚJGENERÁCIÓS
ONLINE SZOFTVER
CSOMAG
BIOLÓGIA

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

ujgeneracio.idoctum.hu
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KÉMIA

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

ujgeneracio.idoctum.hu
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FÖLDRAJZ

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

ujgeneracio.idoctum.hu
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MATEMATIKA

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

ujgeneracio.idoctum.hu

72

info@balazs-diak.hu

www.balazs-diak.hu

ÚJGENERÁCIÓS
ONLINE SZOFTVER
CSOMAG
FIZIKA

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
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TRIANON 100

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.
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
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