
 
 

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność  

i innowacyjność uczniów 
Zestawienie bibliograficzne materiałów multimedialnych 

ze zbiorów PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
 

 

1. Co nieco o rozwoju dziecka [Film] / Paweł Zawitkowski. - Wydaw. Zawitkowski. 
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój - film dokumentalny, Dziecko - pielęgnacja - film dokumentalny, Film 

dokumentalny 

Sygnatura: CD 336 

 

 

2. Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły podstawowej [Dokument 

elektroniczny] : multimedialny program edukacyjny / oprac. 

merytoryczne Dorota Rudzińska-Friedel. - LK Avalon, b. r. 

(Porusz umysł) 
Hasła przedmiotowe: Nauczanie początkowe - dokument elektroniczny, Dokument 

elektroniczny 

Sygnatura: CD 408 

 

 

 

3. Klik uczy angielskiego [Dokument elektroniczny] = [cz. 4] / scen. Elżbieta Gajek, Natalia 

Zimnowodzka ; oprac. multimed. Ambient. - WSiP, [2008]. 
Hasła przedmiotowe: Gry edukacyjne -- dokument elektroniczny, Język angielski -- ćwiczenia i zadania dla 

szkół podstawowych -- dokument elektroniczny, Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 340 

 

 

4. Klik uczy czytać [Dokument elektroniczny] : [cz.2] / scen. Lidia 

Hryciuk ; oprac. multimed. Ambient. - WSiP, [2008]. 
Hasła przedmiotowe: Gry edukacyjne -- dokument elektroniczny, Nauczanie 

początkowe - dokument elektroniczny, Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 338 

 

 

5. Klik uczy liczyć [Dokument elektroniczny] : [cz. 1] / scen. Wojciech Dziabaszewski ; 

oprac. multimed. Ambient. - WSiP, [2008]. 
Hasła przedmiotowe: Gry edukacyjne - dokument elektroniczny, Matematyka - ćwiczenia i zadania - dokument 

elektroniczny, Nauczanie początkowe - dokument elektroniczny, Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 337 

 



 

6. Nie udawaj Greka [Film] : matematyka, informatyka, technologia 

informacyjna, wiedza o społeczeństwie : telewizyjne audycje dla 

nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych / scen. 

Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz. - Warszawa : TVP ; 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005. 

(Powszechna Wideoteka Edukacyjna) 
Hasła przedmiotowe: Matematyka - materiały pomocnicze dla szkół 

ponadgimnazjalnych, Matematyka - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne, Film 

edukacyjny 

Sygnatura: CD 63/1, CD 63/2 

 

 

7. Speed reader pl [Dokument elektroniczny] = Program do nauki szybkiego czytania / 

Computer's Abstract Visions. - Computer's Abstract Visions ; GW "Infor", 2005. 
Hasła przedmiotowe: Czytanie szybkie - [dokument elektroniczny], Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 228 

 

8. Szkoła Koziołka Matołka [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Aidem Media, 2003. 

(Edukacja - Zabawa) 
Hasła przedmiotowe: Nauczanie początkowe - dokument elektroniczny, Gry edukacyjne - dokument 

elektroniczny, Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 406 

 

 

                                                    Opracowała: 

                                                       Anna Wojtynka 

Dział Zbiorów Specjalnych 
 


