
 

Nowość

Książka nauczyciela zawiera strony 
z podręcznika ucznia – duże ułatwienie 
podczas prowadzenia lekcji

Class Audio CDs
Nagrania audio dostępne są zarówno 
na płytach CD jak i w Teacher’s Resource Centre

Teacher’s Power Pack
Książka nauczyciela z dostępem do Classroom 
Presentation Tool i Teacher’s Resource Centre

Zawiera:
•  książkę nauczyciela z pomniejszonymi stronami 
    z podręcznika
•  Class Audio CDs
•  kody dostępu do Classroom Presentation Tool 
    i Teacher’s Resource Centre 
•  wskazówki do zadań dla fast finishers - poziomowane 
    ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych (trzy stopnie trudności)

Zawarte w książce wskazówki do zadań każdego 
rozdziału pozwalają przygotować ciekawe zajęcia 
oraz podpowiadają, jak dostosować materiał zawarty 
w podręczniku do potrzeb uczniów.  

Link VII writing tasks



 

Teacher’s Resource Centre
z dostępem do Online Practice

Zawiera:
•  książkę nauczyciela 
•  Teacher’s Resource Planner – mapę zasobów dostępnych 
    w komponentach ucznia i nauczyciela do wykorzystania 
    przy planowaniu zajęć     
•  karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami (m.in. słownictwo, 
    gramatyka, czytanie, pisanie, projekty, zadania do filmów) 
•  unikalny program oceniania, w tym bogaty zestaw testów 
    i ocenianie kształtujące
•  materiały dotyczące rozwijania umiejętności tworzenia 
    wypowiedzi pisemnej 
•  nagrania audio i video (Culture, Real English, historyjki 
    animowane) 
•  klucze odpowiedzi do zadań
•  dodatkowe ćwiczenia na słownictwo i gramatykę 
   Vocabulary and Grammar Reinforcement / Extension
    worksheets 

Teacher’s Resource Planner 

Hit!

+

Koncentracja uczniów 
na jednym ćwiczeniu 
dzięki funkcji Focus, 
która umożliwia prezen- 
tację wybranego ćwicze- 
nia w powiększeniu na 
całym ekranie, tak aby 
jego treść była widoczna 
dla wszystkich, nawet 
dla uczniów w ostanich 
ławkach dużych klas

+

Classroom Presentation Tool pomaga zaangażować 
uczniów i usprawnić lekcje:

Elastyczna prezentacja odpowiedzi do zadań - wyświe-
tlanie jednej po drugiej lub wszystkich na raz (zgodnie 
z upodobaniami i stylem nauczania) 

Save0:00

Ćwiczenia wymowy. Pracuj nad poprawną 
wymową: nagraj swoich uczniów i zachęć ich 
do porównania swoich wypowiedzi ze wzorem

Done

www.oup.com

Łatwe planowanie lekcji.
Zapisz swoje notatki lub linki internetowe bezpo-
średnio na stronie i używaj ich podczas prowadzenia 
lekcji. Załóż konto użytkownika i sprawnie przygotuj 
się do lekcji

Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablicę interaktywną

Zawiera:
•  podręcznik i materiały ćwiczeniowe z kluczem odpowiedzi 
•  nagrania audio i video 
•  gry interaktywne

Hit!

Ułatwia
odtwarzanie 
audio i video


