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43.750 zł 

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. 
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VAT 

1 Program Percepcja słuchowa 1 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% 
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2. 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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3. EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw 
 
Zestaw Eduterapeutica TIK Uwaga i Koncentracja zawiera: 

 Eduterapeutica Dysleksja i Dyskalkulia, 
 Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8, 
 Długopisy Banach 3D zestaw 6 sztuk. 

 

Program do prowadzenia terapii w formie multimedialnej. Ćwiczenia w programie 

przygotowane zostały w kilku wersjach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia 

możliwość ich dostosowania do wieku i poziomu umiejętności, a także wykorzystywania w 

kolejnych etapach zajęć. W krótkim czasie uczniowie z ryzykiem dysleksji lub 

zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę opanować umiejętności koncentracji 

uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego 

ortograficznie. Długopisy Banach 3D - zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty. Kształtują 

precyzję i dokładność - wymuszają odpowiedni chwyt pisarski i ćwiczą sprawność 

manualną. 

1 737241 23% 
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4. HARMONIJNY ROZWÓJ – ZESTAW 8 CZĘŚCI 

 
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. Licencja otwarta bezterminowa. 

 

Zawartość: 
• pendrive z 24 interaktywnymi grami przystosowanymi do zespołowego 
wykorzystania na tablicy multimedialnej, aktywizują dzieci i przygotowują 
jednocześnie do nauki, 

• 96 kart pracy do kopiowania, 
• 8 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy 
na dywanie, do wykorzystania przez duże grupy dzieci, 
• poradnik metodyczny. 

 

   

 

    

1 735811 23% 
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5. EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw 
 
Zestaw zawiera:  

 Eduterapeutica Autyzm 
 Złapmy Lwa SPE 
 Długopisy Banach 3D 

Eduterapeutica Autyzm to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w 
jednym miejscu. 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. Złapmy Lwa wspomaga rozwój dzieci z ryzykiem dysleksji lub 
dyskalkulii oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi. 
Gra pomaga dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich obszarach jak: 
myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność 
analizy i rozwiązywania problemów, a także rozwija intuicję, koncentrację na zadaniu czy 
przewidywanie konsekwencji własnych działań. Gra jest też pomocna w pracy z dziećmi z 
problemami w sferze emocji i mówieniu o nich. Długopisy Banach 3D - zmieniają rysunki w 
przestrzenne obiekty. Kształtują precyzję i dokładność - wymuszają odpowiedni chwyt 
pisarski i ćwiczą sprawność manualną. 

 
 

 

1 737242 23% 
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6. EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw 
 
Zestaw zawiera:  

 Eduterapeutica Logopedia rozszerzona, 
 Eduterapeutica Problemy Wychowawcze Zestaw, 
 Długopisy Banach 3D 

 
Logopedia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający 
specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej 
terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także 
tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Zestaw Problemy wychowawcze zawiera różnorodne 
materiały w wersji elektronicznej przygotowujące do skutecznego przeciwdziałania: 
przemocy i agresji, problemom emocjonalnym, uzależnieniom. Długopisy Banach 3D - 
zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty. Kształtują precyzję i dokładność - wymuszają 
odpowiedni chwyt pisarski i ćwiczą sprawność manualną. 

 
 
 
 
 
 

1 738952 23% 
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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. 

4 734193 23% 

  
 

 

 

 
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 

 
 
 

   

 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 43.750 ZŁ 


