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Додатки mozaTools
mozaBook містить понад 110 інтерактивних інструментів та ігор, які покращують візуальне сприйняття інформації 
та дозволяють учням виконувати різні експерименти. Інструменти можна використовувати у презентаціях 
та публікаціях у mozaBook і вони доступні студентам через платформу домашнього навчання mozaWeb. Перелік 
інструментів постійно доповнюється.

Інструменти для  
ілюстрування та малювання
Створюйте вражаючі анімовані презентації  
та доповнюйте їх відео та 3D-анімаціями. 

Інструменти для малювання мають  
інтуїтивно зрозумілий для користувача  
інтерфейс, який дозволяє зробити  
малювання простим і цікавим навіть  
для самих маленьких школярів.  
За допомогою вбудованих лінійок,  
транспортирів та циркулів проводити  
точні математичні розрахунки. 

•   створюйте інтерактивні публікації з PDF-файлів
•   використовуйте mozaBook на інтерактивних дисплеях будь-яких типів
•   створюйте анімовані презентації та завдання
•   обмінюйтеся уроками з колегами
•   використовуйте власні навчальні матеріали для створення презентацій

mozaBook – це оптимізоване для використання на інтерактивній 
дошці презентаційне програмне забезпечення. З його допомогою 
вчителі та учні можуть створювати презентації та збагачувати  
їх інтерактивними 3D-анімаціями, освітніми відео, зображеннями 
та завданнями з нашої Медіа Бібліотеки. МозаBook містить у собі 
різні навчальні ресурси: тематичні програми, ігри та 3D анімації, 
що охоплюють всі предмети середньої школи  
та підвищують увагу студентів і допомагають  
їм краще краще засвоювати інформацію.

mozaBook    4.5
освітнє презентаційне  
програмне забезпечення

Ознайомтесь з нашими додатками на  www.mozaweb.com



3D-анімації містять  
голосовий супровід  
та інтерактивні завдання,  
що роблять навчання більш 
ефективним.

Ознайомтесь з нашими  
3D-анімаціями  
на www.mozaweb.com
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Анімації mozaik3D
Ви можете доповнювати свої презентації та робити їх унікальними, використовуючи для цього понад  
1200 3D-анімацій. Обрані Вами 3D-моделі можна вставити поряд з відповідними темами у вашій презентації 
і використовувати їх під час проведення уроку. Учні також можуть отримати доступ  
до 3D-моделей через онлайн-платформу mozaWeb. По багатьох наших  
3D-анімаціях, як і у своїх улюблених відеоіграх, учні можуть навіть  
здійснювати прогулянки і вивчати навколишній світ.

Вбудований  
редактор завдань

За допомогою вбудованого у mozaBook 
редактора завдань можна легко створювати 

цікаві індивідуальні тести та завдання, 
вставляти їх в публікації або презентації, а 

потім використовувати на уроках. Ви можете 
обирати потрібні Вам типи завдань (4 типи, 

одна правильна відповідь, показати на 
3D моделі, вставити пропущені слова і т.д.)  

та вставляти в них власні зображення, 
малюнки, відео і звуки з Ваших презентацій, 

імпортованих ресурсів, а також зі своєї 
медіатеки mozaBook, Інтернету  

(напр., YouTube), або персонального комп'ютера.

Додатки mozaTools та інтерактивний вміст  
медіа бібліотеки доступні не тільки в mozaBook,  
але і з платформи mozaWeb. Наш цифровий ресурс 
допоможе вчителям у підготовці до уроків,  
а учням - у навчанні вдома. Платформа mozaWeb 
доступна з будь-якого інтернет-браузера.

mozaWeb
цифрове навчання вдома



www.mozaweb.com/video

Mozaik Education

Klauzál tér 1, 6720 Szeged, Hungary  •  Tel.: +36 62 554 664
E-mail: office@mozaweb.com  •  Web: www.mozaweb.com

Відвідайте наш інтернет-магазин 

www.mozaweb.com

Цифрові атласи mozaMap розширять інструментарій 
уроків географії та історії. Карти різної тематики 
та їх елементи можна довільно варіювати 
і використовувати для полегшення підготовки 
до уроків та їх проведення.

mozaMap 

цифрові карти  
для інтерактивної дошки

•     Рельєфні, політичні, фізичні, економічні 
та історичні карти

•     Використовуйте готові карти та завдання 
або створюйте власні

Завдання
Програма здатна генерувати, а потім 

автоматично перевіряти завдання.  
Ви можете додавати промислові, 

гірничодобувні, сільськогосподарські 
та багато інших картографічних  
символів з інтегрованої галереї  

до своєї персоналізованої карти. 

Передвстановлені карти mozaMap 
допоможуть у вивченні деяких історичних 
подій. Крім цього, використовуючи 
інструмент масштабування, вмикаючи 
та вимикаючи відображення елементів 
карти на свій розсуд, та додаючи  
до них тексти, піктограми та позначення, 
Ви можете створювати та зберігати  
свої власні карти.


