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„INFORMATIKA
ÉS A TÁGAS VILÁG” helyi tanterv, tankönyv-,
munkafüzet- és
oktatócsomag-sorozat

(programcsomagok, elsősorban a nem tagozatos tantervű osztályok részére)

HUNDIDAC 2003

ARANY-díjas taneszközök!

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) „Informatika - Számítástechnika” műveltségi területe és a
Kerettanterv INFORMATIKA tantárgya már a 6. évfolyam végére tartalmaz követelményeket. Az ő képességeiket, érdeklődésüket figyelembe véve a fenti ismereteket minél játékosabb
formában kell elsajátíttatni. Sokszor - főleg az első 4 évfolyamon - még az egyes tantárgyak
tanulása is problémás lehet. Alkotócsoportunk ezért olyan programokat, módszereket dolgozott ki, melyekkel a tanulók egyes tantárgyakkal kapcsolatos képességeik, készségeik is fejleszthetők a számítógépes ismeretek megszerzése mellett. Különösen jó eredmények érhetők
el a dislexiás, disgráfiás, discalculiás és egyéb okokból (pl. nem megfelelő családi háttér) hátrányos helyzetű gyermekeknél is. A programok szerkesztése, felépítése olyan, hogy hamar
sikerélményhez juthat minden tanuló, s ez megfelelő motivációt jelent az újabb és újabb
gyakorláshoz, kísérletezéshez; így egyben ez az önálló munkára nevelés eszköze is.
A számítógéppel való ismerkedéshez az Okt. Minisztérium rendelési listáján is szereplő
„Számítástechnika kicsiknek” munkafüzet-sorozatot ajánljuk (570 Ft/kötet, tanári vált.+ lemez 2790.-)
Fejlesztéseinket a HUNDIDAC Szövetség 2003. évi Taneszközversenyén

  H U N D I D A C 2 0 0 3 - A R A N Y d í j - j a l i s mer t ék e l .  
Oktatócsomagjainkat a SULI-SOFT Információ- és Programbank tagjai térítésmentesen vagy kedvezményes áron kapták. Kérésre tájékoztatjuk a tagsági feltételekről és belépési nyilatkozatot küldünk.

ÚJDONSÁGOK
  „INFORMATIKA ÉS A TÁGAS VILÁG” - helyi tanterv (lemezzel) 2200 Ft.
  „Számítástechnika kicsiknek 1-2.”, „..3-4.” - munkafüz. - 590 Ft/db, tanári + lemez 3.290
„KIS PROGRAMOZÓ” és „Számítástechnika fakultáció” - sorozat 2-4. osztályosoknak
„A STORY IN THE WOOD” - látványos, rajzos angol mesetankönyv. Ára: 710 Ft.
„A STORY THE LITTLE DONKEY DANIEL” - rajzos angol mesemf. Ára: 750 Ft.
  „Gál Mariann: Informatika jegyzet és munkafüzet az 5-6. osztály részére” (WIN'95, ..XP) - 845 Ft, tanári változat + lemez 3190 Ft. Tagjainknak 2001-ben térítésmentesen!

  „Gál Mariann: Informatika jegyzet és munkafüzet - 7. osztály” - 880.-, tanári 3190.  „COMENIUS LOGO - gyerekjátékok” - munkafüzet 419 Ft, tanári változat lemezzel 1800.  „SULI-SOFT 2010 CD” - válogatás ( 8.000 Ft)
„MESEVILÁG 3.0 CD” - 6.000.-,  „.. puska” - 329 Ft,  „.... tanmenet” 795 Ft
„MEMINO - memória és dominó” - bővíthető feladatsorokkal - 4000 Ft

  „PAINT(BRUSH) bemutató és oktató CD” - (SULI-SOFT 80.kötet) - 4000 Ft.
„SZÓKIRAKÓ-játék - AZ ÉN ÁBÉCÉM” - gyakorló program CD-n ( 4.000 Ft)
(Tel. számunk: 06 - 1 - 3698-341, 06-20-9792-235 )

Jelölés:   HUNDIDAC 2003 aranydíj,  HUNDIDAC 2001 ezüstdíj
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosítása (M.Közl. 96/118.szám, 6997.old. 82.§. (2)) szerint a
pedagógusokat megillető szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.)
beszerezhető a SULI-SOFT-tól is! Kérésre - közepes méretű felbélyegzett válaszborítékért - további ismertetők!

A legtöbb, általunk forgalmazott program egy példányban történő megvásárlása
után azok az iskola valamennyi számítógépére legálisan telepíthetők.
A programokhoz részletes módszertani útmutatót mellékelünk.
A SULI-SOFT Információ- és Programbank tagjainak a saját fejlesztésű programokból
10-50% árkedvezményt biztosítunk.
„Veszprémi Jenőné: Helyesírási szójegyzék 1-4. osztály” - Módszertani kiadvány a helyesírás
gyakorlásához és tanításához. Tematikusan és ABC-rendben, osztályonként és összevontan
tartalmazza mindazt a szóanyagot, amit minden alsó tagozatos tanulónak tudnia kell. (NYIK-hez
is!) Ára: 789 Ft, tanulóknak: 1. oszt: 280 Ft, 2. oszt.: 310 Ft, 3. oszt.: 310 Ft, 4. osztály: 345 Ft.
„Olvasni tanulok” programok bármilyen olvasástanítási módszerhez: az emlékezet- és helyesírási
készség fejlesztéséhez is! Több mint 60 szókészlet kb. 600 szavából lehet válogatni. A felvillanó
szavak megjegyzése, emlékezetből való visszaírása illetve másolása már az 5 éveseknek is nagy
örömet okozhat. (IBM, C64, C+4, TVC-re géptípusonként 850 Ft)
„Az én ABC-m” - IBM-re (CGA, VGA monitor!): különböző szinteken sokféle, változatos gyakorlást
  biztosít, betű-, szótag, szó- vagy mondatszinten. Elsőtől negyedik osztályig ajánljuk. (2.800 Ft)
 „KIS ÍRÓDEÁK” - a betűvilág felfedezéséhez és rajz készítéséhez. A program részei: Ismerkedés
a betűkkel; szavak felismerése hangképük alapján; képek és hangok, hiányos szavak; rajzolás egérrel,
szabályos alakzatok rajzolása, a program képeinek beillesztése. A kész rajzok elmenthetők,
kinyomtathatók. Ára: 800 Ft (VGA, koprocesszor!). Tagjaink 1998-ban térítésmentesen kapták!
„MESEVILÁG 3.0” - ötnyelvű rajzos szoftver óvodásoknak és alsó tagozatosoknak az olvasás,
fogalmazás tanításához, meseíráshoz, képeskönyv készítéséhez. Ajánljuk kicsiknek, mert a rajzolás,
az alkotás örömével ismerteti meg őket; a nagyobbaknak, mert szórakoztatóan tanulhatják az idegen
nyelvű szavakat, írhatnak mesét. ÚJ, Windows-os változat CD-n, ára: 6.000 Ft.
  „Mesevilág (PC-Puska)” - 329 Ft,  „.... tanmenet” 795 Ft.

(2.0-s flopis változat + 1.500 Ft.)

  „A fogalmazás tanítása a MESEVILÁG segítségével” - e kiadvány óravázlatokkal segíti
a kollégákat. Ára: 600 Ft (lemezzel). Tagjaink 1998-ban térítésmentesen kapták!

  „A gondolkodás fejlesztése számítógépes programok segítségével” - az általános iskolai informatika oktatáshoz. Az óvodásoknak és elsősöknek készült „OVI” nyomdázó a betűfelismerést segíti: állatok, emberek, épületek, járművek tucatjai közül lehet képeket kiválasztani és a kurzorgombokkal elhelyezni a képernyőn. Még a 2-3. osztályos tanulók is szívesen dolgoznak vele - előre
megadott szempont szerinti rajzot, labirintust, stb. készítenek. A „HAMUKA” játékosan gyakoroltatja a páros és páratlan számok felismerését a 20-as számkörben. A „MASTERMIND” logikai játékban az elrejtett négy figura helyét és formáját kell kitalálni. Az „ETESD A TEKNŐCÖT” labirintusjátékban a teknőcöt kell eljuttatni az akadályokat megkerülve kedvenc eledeléhez, a csigához (30
különböző nehézségi fokozatú pálya és pályaszerkesztő!). A Windows PAINT(BRUSH) rajzolóprogramjában a „STAMP” készlettel rajzolhatunk. A „COMLOGO-STAMP” a Comenius LOGO-hoz
készített gyerekjáték. A „FORTUNA” szerencsekerék játék a tanulók életkorának megfelelő
feladványokat ad (több fokozat!). Új feladványokat is készíthetünk. (3.500 Ft, tanulói mf. 435 Ft)
 „LEGO-LOGO (Logodrio)” - képességfejlesztő, játékos programnyelv, melynek segítségével
LEGO-elemekből lehet építeni (S-S 32. kötet, 2.500 Ft). Tagjainknak 1999-ben térítésmentesen.
„LOGO feladatgyűjtemény” - (LOGOWRITER, APC-LOGO, Comenius LOGO - i.ár: 1.000 Ft).
Részeit több éven keresztül küldtük és küldjük folyamatosan tagjainknak.
  Ketler Company: Mondattani elemzések - IBM számítógépen - tanulás, gyakorlás sok-sok
példamondat segítségével; mondatszerkesztő program saját mondatok készítéséhez. A korábbi nagy
sikerű C64-es program IBM-re továbbfejlesztett változata. 4-6. osztályosoknak, 852-es kódlaphoz (4.000 Ft).
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  „PAINT(BRUSH)-oktató” - a NAT követelményei szerint tanítja a Paint(brush) rajzoló
programot 20, fokozatosan nehezedő feladatsorral, elméleti és gyakorlati tesztekkel, részletes
módszertani útmutatóval, tanmenetjavaslattal (Leírás és lemez: 3.000.- Ft, tanulói munkafüzet: 399.- Ft).
Kiegészítésként a Paint(brush)-puskát is ajánljuk! Tagjaink 1996-ban térítésmentesen kapták!
  „PAINT(BRUSH) rajzelemek 1-2.” - a „Paint(brush)-oktató”-t és a „Gondolkodás fejlesztése...” programokat egészíti ki újabb rajzos elemkészletekkel. Az 1. rész 13 témaköréhez több mint
900 rajzelem! (3.000 Ft/pr., tanulói mfüz.: 350 Ft). Tagjainknak az 1. rész 1998-ban térítésmentesen!
 „WRITE szövegszerkesztő-oktató” - a NAT követelményei szerinti, fokozatosan nehezedő,
gondolkodtató informatikai részeket is tartalmazó összetett feladatsorokkal. Általános szövegszerkesztési elméleti ismeretek, számos gyakorlati feladat, tesztek segítik a tanárok munkáját. („Wordpad” alatt
is használható!) (Leírás és lemez: 3.000.- Ft, tanulói füzet 549.- ) Tagjaink 1997-ben térítésmentesen kapták!
„PROGRAMOZÁS BASIC-ben” - BASIC programok a mindennapi élet kisebb problémáiról.
Listázhatók, bővíthetők, továbbfejleszthetők. (IBM-re - 1.000.- Ft, C64-re 1.000.-, C+4-re 1000.- Ft)
A BASIC programokat több éven keresztül küldtük és küldjük tagjainknak.
  „SULI-SOFT HÍRADÓ-k” - 1991 óta évente kétszer jelenik meg, melyekben többek között
programismertetők, tanmenetek, óravázlatok, tanítási tapasztalatok; programozói feladatsorok, alkalmazói programok gyakoroltató feladatsorai, témazárók értékelési útmutatóval; grafikus rajzok, számítástechnika versenyek feladatsorai szerepelnek. Egy-egy szám 300 Ft. 1994 óta számonként 1-3
lemezmelléklettel, egy-egy lemez ára 1000.- Ft. Tagjainknak térítésmentesen, teljes körű tagjainknak
mindig lemezzel együtt küldtük. A teljes sorozat CD-melléklettel 15.800 Ft.
 A „Graphic Calculus” program leírása - ez a program szinte mindent tartalmaz, ami az analízis köréből szerepel a középiskolai tananyagban. Ennél sokkal többet tud, azonban ez a leírás csak a
középiskolai anyaghoz kapcsolódó részeket taglalja részletesen. Az egyszerűbb függvények ábrázolásához
már az általános iskolák felső tagozatán is jól lehet használni (550 Ft). Tagjainknak 1997-ben térítésmentesen!
 „RIO, ÉPÍTŐ és BABILON” - informatika oktatásához. Az „ÉPÍTŐ”-játékban (óvodásoknak
is ajánljuk!) hagyományos fa építőelemekkel rajzolhatunk: az elemek kiválasztásában menü segít, az
elkészült építményeket kinyomtathatjuk. A „RIO” mini kiadványszerkesztővel egyszerűen rajzolhatunk vonalakat, négyszögeket, ellipsziseket, figurákat, házakat; kis szövegszerkesztőjével a rajzot
feliratozhatjuk is. A „BABILON” a RIO-ban készült rajzokat, szövegeket elektronikus képeskönyvvé fűzi össze. (LOGO - bármely IBM-gép, Hercules monitoron is.) (Ára: 2.200 Ft, demó: 600 Ft)
 „MATEK-IQ” - Öt matematikai és logikai program, SVGA monitorral rendelkező IBM-re:
többjegyű szám szorzása/osztása többjegyűvel, aritmetikai kifejezések, „Mit ad ki a gép?”, „Halmaz elemei?” - játékok (700.-, VARI-val együtt 3.000 Ft). Tagjainknak 1996-ban térítésmentesen!
  „VARI” - egyszerűen, szemléletesen fejleszti a kombinatorikai készséget. Egérrel könnyen
kezelhető és olvasástudást nem igénylő játék már 3 éves kortól: adott számú gyümölcsöt kell adott
számú és formájú tálban elhelyezni. Fokozatosan nehezedő, több mint 600 feladat minden
korosztálynak matematika és informatika órákra is. (IBM 386, min. 16 színű VGA monitor) (Demó:
600.-, teljes: 2500 Ft.) Tagjainknak a demóváltozat kb. 60 feladattal 1997-ben térítésmentesen!
„Számítógép matekórán” - IBM, C+4 ( 600.- Ft/géptípus). Tagjainknak 1996-ban térítésmentesen!

 „Fizikai számítások” - elektromos áramkörök, mozgások, munka, nyomás, teljesítmény - rövid
ismétlés, számítások gyakorlása (SULI-SOFT 55. kötete). Ára: 2500 Ft.
 „Fizikai feladatgenerátor IBM-re” - korrepetáláshoz, tehetséggondozáshoz (demó: 600,
teljes: 2700). Tagjainknak a teljes változat 2000. márciusában térítésmentesen!
„Haskó József: WINWORD 6.0 munkafüzet” - segédeszköz lemezmelléklettel: alapfogalmak,
gépelési szabályok és a WinWord 6.0 egyszerű leírása; hasznos tapasztalatok, többszáz gyakorlati
feladat. Ára: 550.- lemezzel. (A WINWORD 2.0-s változat tagjainknak 1998-ban térítésmentesen!)
„SZÓTANÍTÓ” programok - szótárlemezek - 1800.- Ft (angol, német; IBM v. C64, 1800.-/nyelv)
Programkazetták C64, C+4, HT, Spectrum gépekre 50 %-os kedvezménnyel (200.- Ft/kazetta) áron kaphatók!
Kérésre listát küldünk!
Az i.ár-ral jelzett termékekre előjegyzést veszünk fel!
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Kiadványaink 8 é v i g a M i n i s z t é r i u m i K ö n y v j e g y z é k e n !
Részletes programleírások, ismertetők letölthetők:

www.suli-soft.hu

ALKALMAZÓI VERSENY’98,99 és a folytatás: 2 0 0 0 - 2 0 0 9 - i g évente új CD!
- számítástechnika tanároknak
- versenyzőknek és szüleiknek

- iskoláknak
- diákoknak

Szeretnék ismereteiket elmélyíteni?
Szeretnének a következő tanévben jól szerepelni?


Ezek a CD-k segítenek!

A CD-k a Fővárosi Általános Iskolai Számítástechnika Munkaközösség által az adott
évben szervezett alkalmazói versenyeket tartalmazza:

versenykiírás

elméleti és gyakorlati feladatsorok

pályamunkák

értékelési szempontok

grafika
szövegszerkesztés
táblázatkezelés
Korcsoportok: 5-6. illetve 7-8. osztály

ALKALMAZÓI VERSENY'99 CD az 1998/99. tanév munkáival; a pályamunkák témái:
„Környezetvédelem”, „Mi lesz velem 10 év múlva?”. A CD-ket összeállította: Nagy-Szakál Zoltán.

A CD-k ára: 1998, 1999, ….,2004: 1.990 Ft/év; 2005-től 2.990 Ft/év (2 CD-n!)
  Alkalmazói feladatsorok'1997-2000: 3.990 Ft (CD-vel, tagjainknak 2002-ben ingyen!)

P C - P U S K Á K (sorozat)

Iskolai és az otthoni számítógépek mellé oktatási segédletként illetve tanulói munkafüzetként készült
összefoglalók a leggyakrabban használt felhasználói programokhoz. Eddig megjelent: Norton
Commander 3.0, MS-DOS 6.2, Windows Programkezelő, Windows Program Manager, Windows
Ablakok, Windows Filekezelő, Windows Write, Windows Paintbrush, EXCEL, Billentyűkombinációk,
DOS Navigátor, Cartoons rajzfilmkészítő, Reader Rabbit, Betűkészletek, COMLOGO gyerekjátékok.
Továbbfejlesztve WIN'95,98, XP-re is! Egy-egy füzet 210-460-1500 Ft, a teljes sorozat lemezzel 5990 Ft.

 Haskó József: TXTUDOR oktatóprogram



A program a programozott oktatás azon fajtáját valósítja meg, ahol a tanulót tanulás közben addig
nem engedi továbblépni egy újabb feladatra, amíg a helyes választ meg nem adja vagy meg nem tudja.
A feladat megoldásához kérhet a tanuló segítséget is. A TXTUDOR jól használható számonkérésre is:
az eredmények kinyomtathatók. Feladatanyaga cserélhető, nem tantárgyhoz kötött! Segítségével 11féle teszttípus, valamint számításos feladatok is készíthetők. Az új feladatok nehézségi szintjét a
feladatsort összeállító szaktanár dönti el, így a program felzárkóztatásra, korrepetálásra,
képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, versenyre való felkészítésre egyaránt alkalmas.
Kész feladatsorok: történelem, fizika, biológia, számítástechnika, földrajz tárgyakhoz.
Demó: 400.- Ft, teljes változat: 4.000.- Ft. Tagjainknak a demót térítésmentesen küldtük 1993-ban.

 „VÉRKERINGÉS” - Látványosan szemlélteti a keringési problémákat (- eü. SZKI, 2.000 Ft).
 „BERNOULLI” - Látványos valószínűségszámítási feladatok. Kísérletek: Fej vagy írás, Galton
deszka, golyóhúzás. Eloszlások: binomiális, normális. Beállíthatók a kísérletek paraméterei, pl.
számuk, fajtájuk, stb. (IBM, SVGA monitor) (demó: 600 Ft, teljes: 4.000 Ft). Tagjainknak a
„Bernoulli” demó 1998-ban, a „Vérkeringés” demó 1999-ben térítésmentesen!
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