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Podręcznik z ćwiczeniami Punkt w wersji papierowej oraz elektronicznej na platformie edukacyjnej wsipnet.pl to najlepszy sposób na
skuteczną naukę języka niemieckiego. Rozwiązywanie ćwiczeń online (treningów) uatrakcyjnia naukę i pozwala na śledzenie postępów w
zakresie wszystkich sprawności językowych oraz na przygotowanie do egzaminu z języka niemieckiego. Cykl Punkt składa się z trzech części
i jest przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw lub kontynuujących ją po klasach 1?3. Cykl
prowadzi do poziomu A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i realizuje założenia Europejskiego Portfolio Językowego.
Część podręcznikowa książki jest zbudowana z czterech rozdziałów i dodatkowego modułu okolicznościowego Frohes Fest!, który zawiera
materiały do wykorzystania na lekcjach przed różnymi świętami. Naukę ułatwiają rozdziałowe spisy zagadnień gramatycznych i leksykalnych
(Grammatik i Aktiver Wortschatz), które uczniowie powinni czynnie opanować, testy rozdziałowe z kluczem (Das kannst du schon!; Teste
dich selbst!), tablice gramatyczne oraz podręczny słownik niemiecko-polski. Lekcje urozmaicają propozycje projektów i zadań o
podwyższonym stopniu trudności, a także liczne informacje kulturo- i realioznawcze. Szeroki wybór ćwiczeń utrwalających pozwala na
idywidualizację nauczania i dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb danej grupy uczniów. W podręczniku (papierowym) znajduje
się kod dostępu do elektronicznej wersji ćwiczeń na wsipnet.pl. Po zalogowaniu się na stronie wsipnet.pl uczniowie mogą ? w trybie treningu
? rozwiązywać ćwiczenia online, otrzymując od razu wynik. Wsipnet.pl umożliwia nauczycielom obserwowanie pracy uczniów rozwiązujących
zadania treningowe, zadawanie ćwiczeń oraz analizowanie wyników. Nauczyciel ma dostęp do wszystkich zadań treningowych oraz do
zestawów Przed kartkówką i Przed sprawdzianem, które możne zadać klasie do rozwiązania w określonym terminie i określonym czasie. W
sekcji Sprawdziany do pobrania znajdują się gotowe sprawdziany do wydrukowania i przeprowadzenia na lekcji. System sprawdza ćwiczenia
automatycznie. Nauczyciel otrzymuje raporty o wynikach każdego z uczniów i całej klasy. Może m.in. porównać aktualne wyniki uczniów z
ich wcześniejszymi pracami, a także zestawić wyniki równoległych klas, w których uczy. To jedyny tego typu system na rynku dla uczniów i
nauczycieli gimnazjum. Wszystkie ćwiczenia oraz dodatkowo zestawy "przed kartkówką" i "przed sprawdzianem" są dostępne w wersji
elektronicznej na WSiPnet.pl. Można je rozwiązywać online, a system od razu podaje wyniki, co gwarantuje opanowanie wymaganej wiedzy i
optymalne przygotowanie do prac klasowych. Materiały multimedialne w wersji online Na multi.wsipnet.pl znajdują się m.in. filmy i
panoramy 3D stolic krajów niemieckojęzycznych. Płyta CD audio zawiera nagrania umożliwiające kształcenie umiejętności rozumienia ze
słuchu oraz poprawnej wymowy i akcentuacji. Podręcznik jest sprzedawany tylko w komplecie z płytami CD-audio. Podana cena dotyczy
kompletu.
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