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INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

717102 Program 

Matematyka 1 

mTalent

1 Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci 

z dyskalkulią. Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych, mających na celu kształtowanie i 

nabywanie umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III) lub wyrównawczo w klasach starszych. Zawiera ponad 600 

ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. Dostosowany do pracy 

z dziećmi od 6 roku życia. Rozwiązania metodyczne programu to: • od konkretu do abstrakcji, • zagadnienia bliskie dzieciom (tzw. Matematyka codzienności), • 

zadania na logiczne myślenie, • ćwiczenie tzw. metodą małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy, • matematyczne gry zespołowe, w 

których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia, • ćwiczenie umiejętności szacowania, a także odczytywania wykresów, • zadania na 

myślenie przestrzenne i perspektywiczne, • elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej, • inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia 

kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym, • materiały do druku i pomoce tradycyjne. Materiał ćwiczeniowy programu podzielony na 

pięć dużych działów, które przy pomocy klarownie wydzielonych zestawów ćwiczeń służą wytłumaczeniu uczniom danych zagadnień.

717105 Program Trudności 

w pisaniu 1 

mTalent

1 Produkt przeznaczony do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej. Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub 

obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. Składa 

się z blisko 1000 ekranów interaktywnych, prawie 100 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dostosowany do pracy z dziećmi od 3 roku życia. To prosty w użyciu, zestaw kształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący 

rękę do trudnej, ale niezbędnej, sztuki pisania. Program zawiera zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na 

tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych – poza umiejętnością pisania – obszarów przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. mowa, precyzja, 

propriocepcja, koordynacja ogólna). Jest dostosowany przez specjalistę do pracy z czterema zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości grupami 

(są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, pięciolatków oraz dla grupy dzieci 6- i 7-letnich). Umożliwia pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności 

grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej. Produkt zawiera: • zestaw pomocy dodatkowych, uatrakcyjniających ćwiczenia paluszków, • przewodnik metodyczny

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
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INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

721290 Program 

Ortografia 1 

mTalent

1 Program kształcący świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni. Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-

wyrównawczych, a także na lekcjach mających na celu kształtowanie świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni. Zawiera blisko 1200 ekranów 

interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. Dedykowany dla nauczycieli, 

logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności w 

pisaniu zgodnym z zasadami ortografii. Dostosowany do pracy z dziećmi od 6 roku życia. Przedstawia nieszablonowe i skuteczne podejście do ćwiczeń kształcących 

świadomość ortograficzną i praktyczne zastosowanie ortografii. Posiada zasoby do wykorzystania na lekcjach mających na celu kształtowanie nawyków 

ortograficznych, a także na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Produkt to: • obszerny materiał odpowiadający każdej regule 

ortograficznej wyższego i niższego rzędu (np. wpierw omawiane są szczegółowe zastosowania U otwartego, zanim pojawia się ogólne różnicowanie U otwarte i Ó 

zamknięte), • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym, Produkt jest zgodny z wytycznymi dostępności dla osóbz niepełnosprawnościami.

743352 mTalent. Zajęcia 

logopedyczne- 

ekspert

1 mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - pakiet EKSPERT

- wyposażenie dodatkowe – gratis

- SZKOLENIE online z obsługi programu- gratis

- program LOGO-ZABAWNIK – gratis

- zestaw kart pracy - gratis

Program multimedialny dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

Dla kogo? Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej (w tym komunikacyjnej) dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych (m.in. zdolności 

komunikacyjnych) i niwelowanie trudności z tym związanych.

Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne- PAKIET EKSPERT stanowi 3400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 800 kart pracy do wydruku.

Dodatkowo w skład zestawu programu Zajęcia logopedyczne

– PAKIET EKSPERT wchodzą: - tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa - drukowane elementy wyposażenia: pięknie 

ilustrowane książki z wyliczankami logopedycznymi (cz.1, cz.2), instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia 

autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, 

scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradniki metodyczne.

- książka z kartami pracy do kserowania

- program Logo-Zabawnik złożony z dwóch zbiorów ćwiczeń interaktywnych i kart pracy:

1) Logo-KODOWANIE i kodów łamanie

2) Logo-CZYTANIE i języka łamanie z zakresu
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INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

743353 mTalent. 

Percepcja 

słuchowa - ekspert

1 mTalent Percepcja Słuchowa to:

jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji 

słuchowej/wzrokowej),

zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów,

materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,

propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W programie wydzielono następujące działy:

Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków

Sekwencje i rytmy

Słuch fonemowy

Synteza słuchowa

Analiza słuchowa

Pamięć słuchowa i polecenia złożone

Rymy i zagadki

Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)

mTalent Percepcja słuchowa 2, to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także 

wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym.

Do czego służy?

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także

logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację

wyższych funkcji słuchowych u dzieci wykazujących trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz ze współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi mogącymi 

wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

Z czego się składa?

Z ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych (typu mikrofon, słuchawki, głośniki) 

w jednym pudełku.

Dla kogo?

Jest przeznaczony dla terapeutów, w tym dla logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z 

trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w 

normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

LICENCJA BEZTERMINOWA

1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu)
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743354 mTalent. 

Percepcja wzrok-

słuch - ekspert

1 MTALENT PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA PAKIET EKSPERT

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na 

analizatorze wzrokowym i słuchowym.

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i 

usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Dla terapeutów, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej dziecka w wieku 4+ (w normie 

intelektualnej, np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji ) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Ponad 1200 ekranów interaktywnych, 400 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

GRATIS: poradniki metodyczne, mikrofony, głośniki, słuchawki, pomoce dydaktycze.

Bezterminowa licencja. Programy na 1 stanowisko online + 2 offline.

1. MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze 

wzrokowym.

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i 

usprawnianie percepcji wzrokowej.

Składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych, 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej dziecka w wieku 4+ (w normie intelektualnej, np. dzieci z 

grupy ryzyka dysleksji ) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością

Zawartość części pakietu (programu mTalent Percepcja wzrokowa) została podzielona na trzy części:

Pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje),

Druga materiał atematyczny (symbole i figury),

Trzecia – materiał językowy (litery i cyfry), najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem 

znaków. Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące grupy zadań.

Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość - oprogramowanie mTalent, jako jedyne rozwiązanie na polskim rynku, 

umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Jest to wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie – 

szczególnie dla najmłodszych dzieci.

743358 mTalent. Czytanie 

sylabami - ekspert

1 mTalent - Czytanie SY-LA-BA-MI I i II

(licencja bezterminowa, ilość stanowisk - 1 online + 2 offline)

Multimedialna pomoc i uatrakcyjnienie w nauce czytania, które doskonale wspiera proces zarówno skutecznej nauki czytania, jak i postępowania terapeutycznego 

w tym obszarze

Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie i 

usprawnianie percepcji słuchowej.

Z czego się składa? Z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej.

Program Czytanie SY-LA-BA-MI jest przeznaczony do: samodzielnej pracy jak również z wybranym zestawem podręczników lub innych pomocy, na które zdecyduje 

się nauczyciel czy terapeuta, wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 

rewalidacyjnych, ale również w edukacji domowej i na innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka umiejętności czytania.

Wszystkie PAKIETY promocyjne mTalent, czyli:

mTalent Zajęcia logopedyczne Pakiet Ekspert

mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet Ekspert

mTalent Percepcja słuchowa Pakiet Ekspert

mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert
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743360 mTalent. 

Koncentracja i 

pamięć 1-8

1 Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających

spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi

Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,

rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu

kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

Z czego się składa? Z blisko 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych, spostrzegania, 

pamięci i koncentracji uwagi.

Program KONCENTRACJA I PAMIĘĆ to:

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem

– ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodźców i kontroli poznawczej,

• materiał podzielony na dwa obszary trudności – osobne

ćwiczenia dla dzieci oraz dla starszych uczniów i młodzieży,

• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

• przygotowane przez psychologów, pedagogów (w tym specjalnych) i językoznawców ćwiczenia z zakresu: pamięci (roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), 

koncentracji uwagi (podzielności, selektywności, trwałości, przerzutności), a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów relaksacji.

W programie wydzielono następujące działy:

1. Rozgrzewka (ćwiczenia wstępne)

2. Pamięć wzrokowa

3. Pamięć słuchowa

4. Pamięć słuchowo - wzrokowa

5. Spostrzegawczość

6. Szybkość reakcji (nazywanie, liczenie)

7. Podzielność uwagi

8. Łamigłówki

9. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

10. Rozmaitości (ćwiczenia kształtujące umiejętności planowania, organizowania, hamowania i inne)
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732037 Eduterapeutica. 

Autyzm 1-8

1 Eduterapeutica Autyzm to jedyny taki system wspierający całe grono pedagogiczne. Jest to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym 

miejscu. W pakiecie zawarto przydatne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 1-8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak 

przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a 

uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u 

osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

System wspierający całe grono pedagogiczne. Jest to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto przydatne 

wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 1-8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z 

ASD. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla 

wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Pakiet zawiera komplet różnorodnych materiałów dla pedagoga, nauczycieli wychowawców i nauczycieli specjalistów:

ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami (bloki tematyczne: emocje, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnej postawy, rozwijanie 

umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne, rozwijanie teorii umysłu i inne – bez wątpienia sprawdzają się również na godzinach wychowawczych),11 plakatów 

edukacyjnych (do powieszenia np. w pokoju nauczycielskim),

poradniki dla nauczycieli/wychowawców: „Jak prowadzić lekcje w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu?” oraz „Dom – szkoła – klasa w trosce o 

ASA, czyli jak współpracować z Rodzicami ucznia z ASD?” prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia 

nauczycieli,blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,

5 sztuk praktycznych fiszek dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole,

3 arkusze buziek emotikonek: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, pomocne w komunikowaniu się z uczniami, dostęp do zbioru 20 filmów 

edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,

długopis Banach 3D z 10 kartami pracy do stosowania na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Pracując z długopisem uczniowie z ASD uczą się koncentracji, 

cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski); praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia, 

materiał do Długopisu Banach 3D na start – 30m filamentu w 3 kolorach (czerwony, niebieski, 

734194 Laptop Acer 

TravelMate P2 

TMP215-53 i5

1 Model TravelMate P2 wyposażony w elegancką, trwałą obudowę w matowej czarni, waży zaledwie 1,8 kg i ma poniżej 20 mm grubości oraz łączy w sobie styl, 

funkcjonalność i przenośność. Ekran IPS FHD wyróżnia się zwiększoną jasnością, większym kontrastem i niezwykle dokładnymi kolorami dzięki nowym, węższym 

ramkom, które zapewniają zarówno elegancki wygląd jak i bardziej wydajną pracę. Procesor Intel® Core™ pozwala na przyśpieszenie możliwości jednoczesnego 

wykonywania wielu zadań, a dysk SSD daje gwarancje płynności. 

Wyświetlacz 15,6” FHD IPS

Rozdzielczość 1 920 x 1 080

Procesor Intel® Core i5-1135G7 (2.4 GHZ, 8MB cache)

Pamięć RAM 8 GB DDR4

Pamięć wewnętrzna 256 GB PCIe NVMe SSD

Napęd brak

Karta graficzna Intel® Iris® Xe Graphics

Komunikacja: 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x USB typ-C, D-SUB, HDMI, 1 x RJ-45, złącze słuchawkowe /mikrofonowe, DC-in - wejście zasilania

WiFi 802.11

Bluetooth 5.1

wbudowane głośniki

wbudowana kamera

Łączność bezprzewodowa/ przewodowa

System Windows 10 Pro EDU

Wymiary (cm) 36,3 x 25,5 x 2

Waga (kg) 1,8

Gwarancja 3 lata
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730135 Problemy 

wychowawcze- 

pakiet

1 „Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocydydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspieraszkołę w 

obszarach problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznymi społecznym uczniów w kasach 1-8. Materiały dla nauczycieli: poradniki metodyczne podzielone 

na moduły tematyczne i grupy wiekoweuczniów, scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia, prezentacje tematyczne (w tym na 

wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki, ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodrukuz programu)Zestaw zawiera zebrane materiały 

trzech osobnych publikacji: Przemoci agresja, Problemy emocjonalne, Uzależnienia oraz bardzo obszerny modułterapeutyczny.

735811 Harmonijny 

Rozwój - zestaw 8 

części

1 Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli pierwszych i drugich klas edukacji wczesnoszkolnej. To nauka przez zabawę – gry i ćwiczenia umożliwiają dzieciom zarówno 

współdziałanie i ruch, jak i ćwiczenie koncentracji uwagi czy małej grafomotoryki. Służą też m.in. do rozwijania umiejętności liczenia i porównywania, umiejętności 

językowych w zakresie słownictwa i zdolności abstrahowania i budowania świadomości ekologicznej. Ćwiczą też percepcję wzrokową, spostrzegawczość, 

koordynację wzrokowo-ruchową i uczą współpracy w grupie. W programie w unikalny sposób wykorzystano funkcję wielodotyku (multitouch) tablicy interaktywnej, 

dzięki czemu rysowanie i korzystanie z tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie.

Zestaw zawiera:

pendrive z 24 interaktywnymi grami (przystosowanymi do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej),

96 karty pracy do kopiowania (w niektórych zestawach dodano pojedyncze karty kolorowe, jednak znajdujące

się na nich ćwiczenia powinno bez problemu dać się przeprowadzić także gdy do dyspozycji mamy wyłącznie czarno-białe ksero)

przeznaczone do pracy indywidualnej,

8 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy na dywanie, do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,

poradnik metodyczny.

Seria to 7 tytułów:

Twórczość i konstrukcje, Zmysły i ruch, Poznawanie i rozumienie, Liczenie i porównywanie, Słowa i znaki, Przyroda i czas, Ekologia i środowisko, Święta i zwyczaje, 

721193 Eduterapeutica 

SPE 4-8

1 Program multimedialny skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologówdo prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnychz uczniami w wieku 

10-15 lat. Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjnedla uczniów klas 4 – 8 koncentruje się na czterech najpowszechniejszychzaburzeniach tj: Dysleksja (w 

wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu, Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego 

graficznie pisania Dyskalkulia – trudność w rozumieniuZestaw zawiera: blisko 500 ćwiczeń multimedialnych, które można komponować zależnieod 

zdiagnozowanych problemów ucznia, zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązującychdo znanych gier komputerowych, 420 

wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie, kwestionariusze diagnostyczne i teksty umiejętności z arkuszami odpowiedzi, poradnik metodyczny z 

instrukcją obsługi, poradnik dla rodziców, NOWOŚĆ! 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków dla uczniówz problemami matematycznymi, które zmieniają je w 

przestrzenneobiekty.
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743570 Eduterapeutica 

Lux Logopedia 

rozszerzona

1 Eduterapeutica Lux to zestawy nowoczesnych programów multimedialnych i różnorodnych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych: od autyzmu i ADHD, przez dysleksję i dyskalkulię, po niepełnosprawność intelektualną i problemy logopedyczne. Obejmuje zarówno materiały dla 

najmłodszych, jak i starszych uczniów. Przyjazne i ciekawe wizualne ćwiczenia multimedialne zachęcają dzieci do udziału w terapii a dodatkowo budują w nim 

optymizm, wytrwałość i wiary we własne możliwości. Eduterapeutica Lux została przygotowana do prowadzenia skutecznej terapii stacjonarnej, hybrydowej i 

zdalnej. Wygodna licencja otwarta programu to możliwość korzystanie z ćwiczeń bez żadnych ograniczeń.

743578 Eduterapeutica 

Lux Dysleksja

1 Program do prowadzenia terapii w formie multimedialnej. Ćwiczenia w programie przygotowano w kilku wariantach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia 

możliwość ich dostosowania do wieku i poziomu umiejętności ucznia, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć. 

Eduterapeutica Lux Dysleksja zawiera:

• 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,

• 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,

• 22 ćwiczenia filmowe,

• 15 interaktywnych gier i zabaw,

• poradnik metodyczny,

• 219 kart pracy – w programie i wydrukowane,

• dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak bingo literowe, rozsypanki sylabowe, alfabet 35 kart z literami.

743579 Eduterapeutica 

Lux Dyskalkulia

1 Uczniowie w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i ana-

lizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycz-

nych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć.

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia

zawiera:

10 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,

127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,

22 ćwiczenia filmowe,

11 interaktywnych gier i zabaw,

163 karty pracy – w programie i wydrukowanych, poradnik metodyczny,

dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak domino geometryczne, karty matematyczne, tabliczka mnożenia
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743381 SMARTBEE Bez 

Barier Śniegologia 

SPE

1 Niezależnie od zaburzonego obszaru, czy dysharmonii ucznia,  produkt wzbogacony o Plan Aktywności Ucznia, Książeczkę Dydaktyczną oraz kartę AR pozwoli na 

szerokie i nowoczesne  wsparcie nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej jak i grupowej podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych, 

w których uczestniczą uczniowie ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami. 

Eksperyment Śniegologia SPE został tak zaprojektowany, aby wzmacniać koncentrację i umiejętnie ukierunkowywać uwagę ucznia. Główny nacisk położony jest na 

samodzielność i bezpieczeństwo.  Dla nauczyciela w prosty, obrazowy sposób przygotowane są informacje wprowadzające ucznia  w temat Obserwacji i 

rozróżniania stanów skupienia, stały, ciekły i gazowy. Uczeń ma okazję zobaczyć, dotknąć i doświadczyć każdego z nich. Uczeń rozwija koordynację wzrokowo-

ruchową przygotowując elementy doświadczenia zgodnie z Planem Aktywności. Największą atrakcją jest sensoryczne „tworzenie” mokrego śniegu – szczególnie 

polecane dla uczniów z nadwrażliwością i niedowrażliwością sensoryczną. Podczas zabawy uczniowie mogą dodatkowo „lepić” różne przestrzenne kształty a 

następnie samodzielnie wykonać odstresowującego  i wzmacniającego mięśnie dłoni – gniotka. Pozostałą część „śniegu” zamieniamy z powrotem w ciecz, ukazując 

odwracalność procesów w przyrodzie. Na każdym etapie eksperymentu utrwalamy przeliczanie, odważanie, chwyt pęsetowy, koncentrację i koordynację. Po 

zakończonej zabawie utrwalamy i uogólniamy zdobytą wiedzę, wypełniając przygotowaną Książeczkę Dydaktyczną – rysujemy, piszemy po śladzie, uzupełniamy! 

Dodatkowo, do zestawu dołączona jest karta AR. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android i iOS. Dzięki darmowej aplikacji z technologią rozszerzonej 

rzeczywistości (AR) istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod uczenia opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne. 

Eksperyment podczas którego dzieci eksplorują świat przyrody wszystkimi zmysłami:

- obserwacja i rozróżnianie stanów skupienia (kryształ, ciecz, gaz)

- sensoryczne tworzenie mokrego śniegu 

- odwracanie procesów w przyrodzie – czy to możliwe?

Do każdego zestawu dołączony jest Plan Aktywności Ucznia oraz Książeczka Dydaktyczna.

743382 SMARTBEE Bez 

Barier Ruchome 

Piaski SPE

1 Eksperyment Ruchome piaski SPE został tak zaprojektowany, aby wzmacniać koncentrację i umiejętnie ukierunkowywać uwagę ucznia. Główny nacisk położony jest 

na samodzielność i bezpieczeństwo.  Dla nauczyciela w prosty, obrazowy sposób przygotowane są informacje wprowadzające ucznia  w temat Obserwacji i 

rozróżniania stanów skupienia, czy wszystko jest jednoznaczne? Jak odróżnić ciało stałe od cieczy? Czy stan materii może zależeć od nas? Od działania 

pochodzącego z zewnątrz?  Co to są ruchome piaski i dlaczego boimy się bagien? Uczeń ma okazję zobaczyć, dotknąć i doświadczyć każdego z nich. Uczeń rozwija 

koordynację wzrokowo-ruchową przygotowując elementy doświadczenia zgodnie z Planem Aktywności. Największą atrakcją jest sensoryczne doświadczenie 

różnych tekstur, połączenia niezwykłej cieczy i ciała stałego – szczególnie polecane dla uczniów z nadwrażliwością i niedowrażliwością sensoryczną. Podczas zabawy 

uczniowie mogą dodatkowo „pisać” palcami  litery, cyfry i kształty a następnie zaobserwować ich znikanie. Testując twardość stworzonego „gluta” proponujemy 

zabawić się z rytmem- wolno, szybko. Kiedy płyn nieniutonowski jest najtwardszy?  Na każdym etapie eksperymentu utrwalamy przeliczanie, odważanie, chwyt 

pensetowy, koncentrację i koordynację. Po zakończonej zabawie utrwalamy i uogólniamy zdobytą wiedzę wypełniając przygotowaną Książeczkę Dydaktyczną – 

rysujemy, piszemy po śladzie, uzupełniamy! 

Dodatkowo, do zestawu dołączona jest karta AR. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android i iOS. Dzięki darmowej aplikacji z technologią rozszerzonej 

rzeczywistości (AR) istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod uczenia opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne. 

Eksperyment podczas którego dzieci eksplorują świat przyrody wszystkimi zmysłami:

- obserwacja i rozróżnianie stanów skupienia (kryształ, ciecz, gaz)

- poznawanie sensoryczne tekstur – ciecz, ciało stałe

- co powstanie, gdy je połączymy -  tworzenie cieczy nieniutonowskiej

- wszystko jest względne – co to znaczy?

W zestawie Plan Aktywności Ucznia oraz Książeczka Dydaktyczna

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 43 750 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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