
Садржај за Ваш уређај

Погледајте наше видео снимке:
mozaweb.com/video
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mozaTools апликације
mozaBook садржи преко 160 интерактивних апликација и игара које се користе као визуелно помоћно средство, помаже 
у развоју вештина и омогућава студентима извођење експеримената. Алати могу бити убачени у презентације или 
публикације у mozaBook-у, а доступне су и ученицима преко mozaWeb апликације за учење код куће. Алате константно 
развијамо и додајемо.

Илустрације и алати  
за цртање
Креирајте фантастичне анимиране  
презентације и обогатите их видео  
снимцима и 3D сценама. Наши алати  
за цртање имају интуитиван кориснички  
интерфејс, који чак и најмлађим  
ученицима омогућава да цртају уз игру,  
али је и веома лако конструисати прецизне 
математичке цртеже уз помоћ уграђених  
лењира, угломера и шестара.

•   креирајте интерактивне публикације од PDF докумената
•   mozaBook је компатибилан са свим врстама интерактивних  

табли и дисплеја
•   направите анимиране презентације и вежбе
•   објавите Ваше лекције
•   унапредите наставне материјале које сада користите

mozaBook је презентациони софтвер прилагођен коришћењу са 
интерактивним таблама у учионици. Наставници и ученици могу 
креирати презентације и обогатити их 3D моделима, образованим 
видео снимцима, сликама и вежбама из наше Библиотеке Медиија 
или из властитих докумената. mozaBook садржи широку палету 
ресурса за наставнике, као што су тематске апликације, игре и 3D 
модели, који покривају предшколско, основношколско и 
средњошколско образовање, подижући пажњу ученика  
на виши ниво и помажу им у савладању градива.

mozaBook    4.5
софтверско окружење за интерактивне табле

Преузмите и испробајте бесплатно

www.mozaBook.com

Испробајте наше апликације на www.mozaweb.com



Ученици могу чак и да се крећу 
по многим 3D сценама, баш као 
у омиљеним видео играма.  
Наши модели садрже нарацију 
и интерактивне вежбе које  
помажу у савладању лекције.

Прегледајте 3D сцене на:  
www.mozaweb.com

mozaik3D сцене
Допуните Ваше презентације и публикације које сте увезли у mozaBook на јединствен начин убацивањем 3D 
анимираних сцена из наше галерије која садржи преко 1300 наслова. Убаците 3D моделе поред везане теме у 
публикацији. Када их покренете на интерактивној табли у учионици пружиће ученицима узбудљиву нову 
перспективу. Ученици могу да интерагују са моделима и од куће кроз mozaWeb платформу. 

Уграђени  
Тест едитор

Уз помоћ mozaBook уграђеног Тест Едитора 
веома је лако креирати импресивне тестове 

по Вашој мери. Уградите тестове у Ваше 
публикације или презентације и користите их 

у настави. Бирајте неки од типова тестова 
(вишеструки избор, упаривање, укрштеница, 
проналажење грешке, слагање по редоследу, 

проналажење на мапи, попуни табелу...). 
Убаците слике, цртеже, видео и аудио снимке 
у тестове из Ваше презентације или учитане 
публикације, из mozaBook галерије медија, са 

интернета (YouTube на пример), или чак са 
властитог рачунара.

•   креирајте интерактивне публикације од PDF докумената
•   mozaBook је компатибилан са свим врстама интерактивних  

табли и дисплеја
•   направите анимиране презентације и вежбе
•   објавите Ваше лекције
•   унапредите наставне материјале које сада користите

mozaMap интерактивне мапе нуде атласе који 
проширују доступне алате за наставнике географије 
и историје. Припремите лекције и ефикасна предавања 
користећи различите прилагодљиве мапе различитих 
формата и елемената на њима.

Преузмите и испробајте бесплатно

www.mozaMap.com

mozaMap 

дигиталне мапе за интерактивне табле

•   дигитални атласи имају све садржаје из  
штампаних географских и историјских атласа

•   користите предефинисане мапе и вежбе или  
креирајте мапе по вашој мери у предавањима
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www.mozaweb.com/video

mozaWeb
дигитално учење од куће

Ученици могу...
•   приступити интерактивним радним свескама
•   претраживати различите садржаје (на пример 

3D сцене, видео записе)
•   изводити разне огледе уз помоћ образовних 

апликација
•   учити кроз игру
•   решавати домаће задатке
•   имати приступ дигиталним уџбеницима
•   на својим мобилним телефонима (Андоид и iOS) 

приступити садржајима са било којег интернет 
претраживача или уз помоћ наших апликација 

Онлајн платформа са претраживачком основом омогућава 
ученицима да приступе дигиталним садржајима, прегледају 

дигиталне лекције, уче користећи користе 3D анимације, 
експериментишу алатима и решавају домаће задатке на 

интернет мрежи. Наставници могу погледати ко је решио  
домаћи задатак, а могу прегледати и решења задатака. MozaBook 
платформа наставницима такође пружа могућност да своје радне 

свеске и наставне планове поделе са осталим педагозима. 

Интерактивни садржаји 
Медијатека софтвера mozaWeb садржи више од 1300 3D сцена 
и неколико стотина едукативних видео снимака, слика, 
звучних фајлова и разних задатака. Лиценца Mozaik STUDENT 
или TEACHER пружа корисницима могућност приступа на 
садржаје медијатеке укључујући и интерактивне елементе 
распоређене по наставним предметима.

Дигиталне лекције
Дигиталне лекције су савремени дигитални образовни 
алати којима корисници могу приступити користећи своје 
електронске уређаје. Лекције садрже бројне интерактивне 
елементе, као што су 3D сцене, образовни видео записи и 
задаци за вежбање и утврђивање градива.

Посетите и испробајте бесплатно

www.mozaWeb.com

Mozaik Education

Somogyi u. 19, 6720 Szeged, Мађарска  •  Број телефона: +36 62 554 664
E-mail: office@mozaweb.hu  •  Web: www.mozaweb.hu


