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1 Eduterapeutica Dysleksja 
 
Eduterapeutica Dysleksja to multimedialny program umożliwia przeprowadzenie oceny 

gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz 

kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej, atrakcyjnej 

terapii ucznia. 

 
Gotowe diagnozy, testy diagnostyczne, przygotowane przez zespół specjalistów, 

pozwalają nauczycielowi lub terapeucie na sprawdzenie funkcji językowych, funkcji 

wzrokowych, pamięci, myślenia.  

Program zawiera:  

• 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,  

• 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,  

• 22 ćwiczenia filmowe,  

• 15 interaktywnych gier i zabaw,  

• 219 kart pracy. Zestaw Eduterapeutica Dysleksja zawiera:  

• płytę DVD-ROM z programem,  

• poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart 

pracy – aż 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw autorskich pomocy 

tradycyjnych – Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe. Eduterapeutica jest 

pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w 

wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego 

również w starszym wieku. Z uwagi na wygodę Klientów z dniem 1 czerwca 2016 r. 

zmienia się sposób licencjonowania produktów Ei SYSTEM. Na WSZYSTKIE multimedialne 

produkty z oferty udzielana jest licencja otwarta dla placówki edukacyjnej 

(przedszkola/szkoły/poradnie). 

1 709390 23% 
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2. Eduterapeutica Dyskalkulia 

 

Eduterapeutica Dyskalkulia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do 

pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań 

matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz 

diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia 

nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. 

 

 
 

Eduterapeutica Dyskalkulia jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach 

terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z 

większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.  

Program zawiera:  

• 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,  

• 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,  

• 22 ćwiczenia filmowe,  

• 11 interaktywnych gier i zabaw,  

• 163 karty pracy.  

Z uwagi na wygodę Klientów z dniem 1 czerwca 2016 r. zmienia się sposób 

licencjonowania produktów Ei SYSTEM. Na WSZYSTKIE multimedialne produkty z oferty 

udzielana jest licencja otwarta dla placówki edukacyjnej (przedszkola/szkoły/poradnie). 

 

 

 

1 709392 23% 
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3. Eduterapeutica SPE 4-8 dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia 
 
Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8   Jedyny taki zestaw, który 

zainteresuje i zaangażuje uczniów! Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich 

specjalistom radzić sobie z problemami dzieci przejawiających ryzyko dysleksji lub 

dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7–10 lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały 

opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie, z korzyścią dla 

wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, 

ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach 

wyrównawczych i rewalidacyjnych. Zestaw do pracy z nauczycielami i organizacjami 

pedagogicznymi i psychologami do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

 

 
 

1 721193 23% 
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4. Eduterapeutica Autyzm 

 
W pakiecie zawarto przydatne wskazówki 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.  
 

 

 
 Pakiet zawiera:  

➢ 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 – 
świetnie sprawdzają się również na godzinach wychowawczych),  

➢ 11 plakatów edukacyjnych (do powieszenia np. w pokoju nauczycielskim),  

➢ 2 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?”  

➢ 2 prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych 
szkoleń doskonalenia nauczycieli,  

➢ Blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,  

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

1 732037 23% 
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➢ buźki – emotikonki: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, 
pomocne w komunikowaniu się z uczniami,  

➢ dostęp do zbioru 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.  

  

5. Eduterapeutica Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne, przemoc i agresja, 

uzależnienia. Zestaw dla pedagogów szkolnych i nauczycieli 

 
„Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy 
dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, 
nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach problemami 
rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku.  
 
Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów  
i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci.  
Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 
szkoły podstawowej. Zestaw zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, 
scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i 
kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.  

 

 

1 730135 23% 
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 Materiały dla nauczycieli:  
• poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe 
uczniów,  
• 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 dodruku z 
programu)  
 
Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji:  
• Przemoc i agresja,  
• Problemy emocjonalne,  
• Uzależnienia,  
oraz  
• bardzo obszerny moduł terapeutyczny.  
 

  

6. Eduterapeutica Logopedia rozszerzona 

 
W programie można przeprowadzić diagnozę oraz zaplanować terapię. Umożliwia on 
również kontrolowanie procesu i analizę jego efektów. To cenne źródło informacji 
zawierające wyniki przeprowadzonych diagnoz, a także dane na temat przebiegu oraz 
efektów zajęć. Program umożliwia śledzenie postępów terapii w drodze porównywania 
kolejnych diagnoz.  

 

 
 

 

1 709389 23% 
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 Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona zawiera:  
• szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)  
• szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)  
• szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)  
• różnicowanie szeregów  
• artykulacja głosek r, k, g  
• dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)  
• słuch fonematyczny  
• skuteczna terapia jąkanie  
• różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)  
• badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy  
• ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)  
• 879 interaktywnych ćwiczeń  
• 690 kart pracy wydrukowanych i w wersji elektronicznej  
• poradnik metodyczny  
• słuchawki z mikrofonem  
• pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu 
fonemowego, memory, plansze sytuacyjne.  
• program do nagrywania i kalibracji nagrań  
• drukarka laserowa  
 

 

7. Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 
 
Zwiększ wydajność pracy dzięki połączeniu większej mocy obliczeniowej, mobilności i 
trwałości, a także wielu przydatnym funkcjom biznesowym i zaawansowanym opcjom 
łączności. Wydajny procesor Intel Core i3 pozwala na wydajną, komfortową i szybką pracę. 
Dzięki zastosowaniu w produktach TravelMate mocnej baterii, nie musisz obawiać się o 
utratę mocy podczas pracy. 

 
 

5 734193 23% 
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Wyświetlacz: 15,6” FHD IPS  
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080  
Procesor: Intel® Core i3-1115G4 (1.7GHz, 3.0 GHz, 6MB 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  
Wymiary (cm): 36,3 x 25,5 x 2  
Waga (kg): 1,8  
Gwarancja: 3 lata 

8. Program Zajęcia logopedyczne 1 mTalent 

 

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami 
sprawności językowej.  

Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych i 800 kart pracy. 
Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na 
celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. 

Z czego się składa?  

Z blisko 2000 ekranów interaktywnych, ponad 400 kart pracy, przewodnika metodycznego 
oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem 
sprawności językowej dziecka. 

 

 

 

1 717101 23% 



 

 
Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 

NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. 
S t r o n a  | 9 

3 

43.750 zł 

LP NAZWA PRODUKTU 
LICZBA 

SZT. 
INDEKS Z 
OFERTY 

VAT 

9. Program Matematyka 1 mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających myślenie i umiejętności 
matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci 
z dyskalkulią. 

 

Do czego służy?  

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. 

Z czego się składa?  

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w 
nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego. 

 

1 717102 23% 

10. Program Zajęcia logopedyczne 2 mTalent 

 

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami 
sprawności językowej.  

Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych i 800 kart pracy. 
 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na 
celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. 

 
Z czego się składa?  

Z blisko 1500 ekranów interaktywnych, prawie 400 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem 
sprawności językowej dziecka. 

 

1 721289 23% 
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11. Program Trudności w pisaniu 1 mTalent 

 

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz 
nauki pisania i rozwijania motoryki małej. Ponad 1000 ćwiczeń interaktywnych oraz 
setki kart pracy do wydruku. 

 

Do czego służy?  

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. 

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

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności 
w zakresie motoryki i umiejętności pisania. 
 

1 717105 23% 

12. Program Ortografia 1 mTalent 

 

Zestaw 1000 interaktywnych ćwiczeń, kształcących świadomość ortograficzną i 
poprawną pisownię. 
 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-
wyrównawczych, a także na lekcjach mających na celu kształtowanie świadomości 
ortograficznej i poprawnej pisowni 
Z czego się składa?  

Blisko 1200 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla nauczycieli, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz 
podnoszeniem sprawności językowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności 
w pisaniu zgodnym z zasadami ortografii. 

1 721290 23% 
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13.  Program Percepcja wzrokowa mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
percepcji wzrokowej, a także 
wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym. 

 

Do czego służy?  

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

Z czego się składa?  

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie 
percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji). 

1 717103 23% 

14. Program  Autyzm mTalent  

 

Pakiet dwóch programów (Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + Mowa w 
kontekście społecznym), zawierający interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze 
spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną,                  
niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi, 
wynikającymi z zespołów genetycznych. 

 

Do czego służy?  
Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych 

prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach. 

Z czego się składa?  

Z ponad 1500 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz 
zestawu dodatkowych pomocy i publikacji autorskich 
Dla kogo?  

Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością 
intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. 

1 729798 23% 
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15.  Program Percepcja słuchowa mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze 
słuchowym. 

 

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

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

1 717104 23% 

16.  Program  Percepcja słuchowa 2 mTalent 

 

Bogaty zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
wyższych funkcji słuchowych, a także rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze 
słuchowym dzieci w wieku 5+. 

 

Do czego służy?  
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, 
rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. 

Z czego się składa?  

Z ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz 
zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem 
sprawności w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych. 

1 729799 23% 
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17. 

18.  

 

 

Program  Czytanie SY-LA-BA-MI 1 mTalent + Program  Czytanie SY-LA-BA-MI 2 mTalent 

 
Każda z części zestawu zawiera ponad 500 multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab  

otwartych dla dzieci w wieku 3+, GRATIS: poradnik metodyczny, karty pracy do wydruku (ponad 100), zestaw kart  

pt. „Stolikowa gra sylabowa”. Program na 3 stanowiska online + 6 offline.  
 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych (np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-
wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i 
innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka umiejętności czytania.  
Z czego się składa?  

Z ponad 500 ekranów interaktywnych, więcej niż 100 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.  

Dla kogo?  
Dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz 
podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecka.  

 
 

1 

 

730281/ 

730282 

23% 

 

  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 43.750 ZŁ 

 


