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mTalent POTRAFIĘ OBSZAR MATEMATYCZNY (klasy4-6) 

nr w katalogu SCWEW – 01/2022 

 
DLA KOGO?  

Pozycja to interaktywny program z dwiczeniami i materiałami multimedialnymi 

przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli którzy chcą uatrakcyjnid prowadzone zajęcia 

związane z matematyką w kl. 4-6, przede wszystkim dla uczniów przejawiających 

trudności w nauce matematyki, także w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi po uprzedniej opinii terapeuty. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Sprawdzi się na zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach wyrównawczych oraz 

rewalidacyjnych – a także jako utrwalenie poznanego materiału lub uzupełnienie 

wiedzy na wybranych lekcjach matematyki. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Blisko 600 interaktywnych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności 

samokształcenia oraz pomagają pokonad ewentualne trudności w nauce. 

OPIS PROGRAMU: 

Wspomaga umiejętności arytmetyczne, kształtuje umiejętności logicznego myślenia 

i przygotowuje ucznia do wykorzystanie nabytej wiedzy w życiu codziennym – 

starannie dobrane dwiczenia w zakresie sprawności rachunkowej, modelowania 

matematycznego, rozumienia i tworzenia strategii oraz wykorzystania i tworzenia 

informacji wyrównują różnice edukacyjne uczniów w zakresie umiejętności 

matematycznych oraz rozwijają umiejętności interpretacyjne ucznia. 

DODATKOWO: 

Rozwija i udoskonala umiejętności również w innych obszarach – takich jak: 

 percepcja słuchowa, 

 spostrzegawczośd wzrokowa, 

 logiczne myślenie, 

 koncentracja uwagi, 

 koncentracja wzrokowo-ruchowa. 
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KORZYSTANIE Z PROGRAMU: 

Zawiera przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęd 

ułatwi przygotowanie się do lekcji i pomogą w prowadzeniu jeszcze ciekawszych zajęd. 

Ponadto program daje możliwośd dodania własnych multimedialnych ekranów 

i dostosowanie ekranów do potrzeb danego ucznia. 

Świetnie sprawdzi się zarówno podczas zajęd tradycyjnych jak i zdalnych  – umożliwia 

wideokonferencję, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

mTalent POTRAFIĘ OBSZAR POLONISTYCZNY (klasy4-6) 

nr w katalogu SCWEW – 02/2022 

 
DLA KOGO?  

Zestaw dwiczeo i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęd 

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji 

polonistycznej dla uczniów klas 4-6. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, 

rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonad ewentualne trudności 

w nauce. 

OPIS PROGRAMU: 

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to: 

 dwiczenia adresowane do uczniów z trudnościami w uczeniu się języka polskiego, 

 materiał wspomagający organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 zestaw angażujących uczniów dwiczeo, które integrują treści literackie, językowe, 

ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne,  

 starannie dobrane, interesujące teksty kultury umożliwiające harmonijny rozwój 

umiejętności interpretacyjnych ucznia, 

 przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i propozycjami zajęd, 

https://www.mtalent.pl/
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 zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, 

poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne), 

 kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów, 

indywidualnie dostosowanych do danego ucznia. 

DODATKOWO: 

Rozwija i udoskonala umiejętności również w innych obszarach, takich jak: 

 percepcja słuchowa, 

 spostrzegawczośd wzrokowa, 

 logiczne myślenie, 

 koncentracja uwagi, 

 koncentracja wzrokowo-ruchowa. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Program mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny: 

 może byd wykorzystany podczas zajęd tradycyjnych oraz tych na odległośd – 

oprogramowanie mTalent  umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, 

bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania, 

 został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży 

przez wiele lat, 

 praca z programem możliwa jest zarówno off-line  jak i online w każdym 

miejscu i czasie, 

 wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

 

mTalent PERCEPCJA WZROKOWA (wiek 4+) 

nr w katalogu SCWEW – 03/2022 

 
  

https://www.mtalent.pl/
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DLA KOGO?  

mTalent – percepcja wzrokowa to zestaw interaktywnych dwiczeo wspomagających 

usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierające prawidłowe 

funkcjonowanie analizatora wzrokowego.  

Jest to pomoc terapeutyczna w szczególności dedykowana dzieciom dyslektycznym.  

DO CZEGO SŁUŻY?  

Dwiczenia zawarte w tym programie logopedycznym z powodzeniem mogą byd 

wykorzystywane przez nauczycieli, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

pedagogów oraz rodziców, program świetnie sprawdzi się m.in. na zajęciach 

logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych, z zadaniami 

poradzą sobie już 4-latki oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Co zawiera mTalent Percepcja Wzrokowa? 

 600 ekranów interaktywnych, 

 ponad 200 kart pracy do wydruku, 

 materiał tematyczny (ilustracje), 

 materiał atematyczny (symbole i figury), 

 materiał językowy (litery i cyfry), 

 zestaw materiałów dodatkowych (kolorowe patyczki, okrągłe żetony, liczmany 

– figury, latarka z laserem, lupa), 

 zestawy dwiczeo multimedialnych z obszarów: stałośd spostrzegania, 

spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, 

spostrzeganie stosunków przestrzennych, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

pamięd wzrokowa, 

 Jarmark rozmaitości, czyli dwiczenia niesklasyfikowane w innych działach 

(np. uwaga i koncentracja), 

 instrukcję instalacji, dokument licencyjny, 

 gwarancję, kod do szkolenia on-line, 

 książkę (e-kreda) ze szkoleniem z zakresu tworzenia własnych materiałów 

interaktywnych, 

 poradnik metodyczny (drukowany). 

DODATKOWO: 

 Nieocenioną zaletę programu jest możliwośd korzystania z jego zasobów 

bez konieczności posiadania dostępu do Internetu. 

 Program współpracuje z większością urządzeo typu: komputer stacjonarny, 

laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, a także smartfon. 

Dzięki temu praca nawet w dużej grupie dzieci z ograniczonym czasem na 

zajęcia staje się ciekawym doświadczeniem. Z takim zapleczem jesteś 

specjalistą przygotowanym do zadao specjalnych! 
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DLACZEGO TO WAŻNE? 

Czynności czytania i pisania wymagają umiejętności dokonywania analizy syntezy 

wzrokowej, ponieważ to warunkuje prawidłowe spostrzeganie liter. Szereg dwiczeo, 

które znajdują się w programie pozwalają na stopniowe rozwijanie tej umiejętności 

u dziecka. Dwiczenia w programie „mTalent – percepcja wzrokowa” można 

z powodzeniem dopasowad do indywidualnych możliwości każdego dziecka! 

OPIS PROGRAMU: 

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa: celem tych dwiczeo jest rozwinięcie 

i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi 

ruchami ciała. 

 Spostrzeganie figury i tła: celem tych dwiczeo jest rozwój zdolności dziecka do 

czytania wyrazów we właściwej kolejności i do spostrzegania liter i wyrazów 

jako samoistnych jednostek, bez mylenia ich z sąsiadującymi literami 

i wyrazami. 

 Stałośd spostrzegania: dwiczenia dotyczące stałości spostrzegania pomagają 

dziecku nauczyd się rozpoznawania kształtów geometrycznych niezależnie od 

ich wielkości, barwy lub położenia, a później w szkole, znanych dziecku słów, 

gdy pojawiają się one w nieznanym kontekście, lub są wydrukowane nieznanym 

dziecku krojem czcionki lub napisane nieznanym charakterem pisma. 

 Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni: dwiczenia te mają za 

zadanie rozwinąd w dziecku umiejętnośd rozróżniania takich liter jak b-d, p-g, 

a także spostrzegania odpowiedniej kolejności liter w wyrazie lub liczb 

w sekwencji. 

 Spostrzeganie stosunków przestrzennych: celem tych dwiczeo jest opanowanie 

przez dziecko zdolności do spostrzegania położenia dwóch lub więcej 

przedmiotów w stosunku do samego siebie, a także relacji przestrzennych 

zachodzących między tymi przedmiotami. 

 Pamięd wzrokowa: dwiczenia te pozwalają dziecku m.in. rozwinąd umiejętnośd 

pisania z pamięci, a w przyszłości łatwiej opanowad zasady ortografii 

i przyspieszyd tempo czytania. 

 Jarmark rozmaitości czyli np. dwiczenia uwagi i kontentacji;  dwiczenia uwagi 

i koncentracji stanowią bazę pod opanowywanie przez dziecko złożonych 

umiejętności szkolnych takich jak np. rozwiązywanie zadao z matematyki bądź 

czytania ze zrozumieniem. 

KTO POMÓGŁ? 

Program „mTalent percepcja wzrokowa” powstał w oparciu o metodę Marianny 

Frostig, której celem jest rozwinięcie i integracja zdolności do koordynowania ruchów 

gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Wierne odtworzenie metodologii 

specjalistki pozwala w nowoczesny sposób osiągnąd niesamowite efekty w pracy 
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z pacjentami w normie intelektualnej, jak z tymi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych! 

DOSKONAŁE PRZY PRACY Z SPE: 

Terapia dysleksji wymaga usprawniania wielu funkcji uwagi słuchowej oraz wzrokowej. 

Dziecko które np. myli litery różniące się położeniem w stosunku do osi poziomej lub 

pionowej  wymaga wachlarza dwiczeo, które nie będą chwilowym zatuszowaniem 

trudności, lecz pomogą zwalczyd przyczynę. „mTalent percepcja wzrokowa” wspiera 

prawidłowe funkcjonowanie analizatora wzrokowego, jest to skuteczne 

zweryfikowanie źródła i pokonanie problemu! 

Ten program zawiera szereg dogodności dla osób niepełnosprawnych takich jak np. 

duże, wyraźne ilustracje, możliwośd odsłuchania polecania. Przede wszystkim jest 

zgodny z wytycznymi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostajesz sprawdzony 

i w pełni rekomendowany produkt! 

TAKŻE DLA RODZICÓW: 

Często dzieci u których diagnozuje się ryzyko wystąpienia dysleksji zostają 

pozostawione bez specjalistycznej pomocy. Sam rodzic chod ma świadomośd 

występowania trudności u swojego dziecka nie wie w jaki sposób mu pomóc. 

Program „mTalent percepcja wzrokowa” jest skonstruowany bardzo intuicyjnie, dzięki 

temu rodzic w łatwy i bezpieczny sposób poradzi sobie z przeprowadzeniem 

określonych dwiczeo w domu. Wczesna pomoc dziecku zaowocuje brakiem trudności 

na etapie rozpoczęcia nauki szkolnej! 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

 W przypadku uzyskania dostępu do Produktu za pomocą kodu dostępu użytkownik 

nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencje na korzystanie z 

Produktu w ramach Serwisu w celu terapii mającej na celu usprawnianie mowy, 

komunikacji, percepcji wzrokowej, słuchowej i innych obszarów.  

 Użytkownikowi nie wolno kopiowad ani modyfikowad Produktu oraz 

rozpowszechniad i korzystad z Produktu poza Serwisem. 

 Użytkownik nie może udostępniad kodu dostępu do Produktu ani swojego konta  w 

Serwisie osobom trzecim. 

 Naruszenie powyższych warunków powoduje automatycznie wygaśnięcie 

udzielonych licencji. 

Dlaczego warto rozwijad percepcję wzrokową już u 4,5- latków? Prawidłowa percepcja 

liter wymaga nie tylko dokładnego spostrzegania i różnicowania kształtów, ale także 

rejestracji położenia przestrzennego liter wobec siebie oraz usytuowaniu elementów 

wewnątrz litery...brzmi bardzo skomplikowanie? Niestety te czynności właśnie takie są, 

stąd warto już u 4- latka, w klimacie zabawy budowad podstawę do sprawnej nauki 

czytania i pisania! 

https://www.mtalent.pl/ 

https://www.mtalent.pl/
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mTalent MATEMATYKA DYSKALKULIA (wiek 6+) 

nr w katalogu SCWEW – 04/2022 

 
DLA KOGO?  

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci 

w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego; 

dzieci w wieku 6+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

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. 

OPIS PROGRAMU: 

Program w usystematyzowany sposób nieszablonowo wspomaga dzieci w zrozumieniu 

trudnych dla nich zagadnieo, projektowany i konsultowany przez zespół złożony 

z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli 

matematyki oraz pedagoga specjalnego. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu 

materiałów dodatkowych w jednym pudełku: 

 poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęd,  

 instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja,  

 książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, 

 pomoce dydaktyczne typu: klocki, liczmany, zegar, papierowe banknoty). 

PODANY MATERIAŁ CECHUJĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA METODYCZNE: 

 od konkretu do abstrakcji, 

 materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”), 

 zadania na logiczne myślenie, 
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 dwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na 

mniejsze etapy, 

produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brad udział pary lub 

grupy dzieci, 

 wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu 

wykresów, 

 zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,  

 elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,  

 inne dwiczenia terapeutyczne, np.  kształtujące percepcję wzrokową na materiale 

typowo matematycznym, 

zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

W programie mTalent MATEMATYKA. Dyskalkulia materiał dwiczeniowy podzielony 

jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy 

dwiczeo, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia 

sprawiające im trudności:  

1. Od jedności do wielkości. 

2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie. 

3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy. 

4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy. 

Trochę łamigłówek, dla mądrych główek. 

PRACA Z PROGRAMEM WSPOMAGA: 

 kształtowanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia oraz 

słownictwa, 

 wprowadzanie reguł matematycznych, 

 kształtowanie pamięci i uwagi, 

 stymulację funkcji poznawczych, 

 wyrównywanie deficytów rozwojowych, 

 naukę „matematyki życiowej”, np. umiejętnośd czytania wykresów, i inne 

obszary. 

DODATKOWO: 

Dwiczenia multimedialne uzupełnione zostały także o zestaw dodatkowych 

materiałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania 

produktu. 

https://www.mtalent.pl/  

 

  

https://www.mtalent.pl/
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mTalent TRUDNOŚCI W PISANIU (wiek 3+) 

nr w katalogu SCWEW – 05/2022 

 
DLA KOGO?  

Program na 1 stanowisko online + 2 offline. Specjalistyczne produkty przeznaczone 

do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki 

małej u dzieci. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych 

i dydaktyczno-wyrównawczych z dziedmi 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. 

KORZYSTANIE Z PROGRAMU: 

 W przypadku uzyskania dostępu do produktu za pomocą kodu dostępu użytkownik 

nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z Produktu  

 w ramach Serwisu w celu terapii mającej na celu usprawnienie mowy, komunikacji, 

percepcji wzrokowej, słuchowej i innych obszarów. 

 Użytkownikowi nie wolno kopiowad ani modyfikowad Produktu oraz 

rozpowszechniad i korzystad z Produktu poza Serwisem. 

 użytkownik nie może udostępniad kodu dostępu do Produktu ani ani swojego konta 

w Serwisie osobom trzecim. 

Naruszenie powyższych warunków powoduje automatycznie wygaśnięcie udzielonych 

licencji. 

ZESTAW MATERIAŁÓW:  

 ponad 1000 ekranów interaktywnych, 

 kart pracy do wydruku, 
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 zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Zestaw materiałów dodatkowych w pudełku: 

 podręcznik metodyczny napisany przez specjalistę trudności w pisaniu 

i wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji – 

Małgorzatę Rożyoską, 

 książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, 

 pomoce dydaktyczne do dwiczenia paluszków typu: krążek rehabilitacyjny, kredki, 

farby do malowania palcami, drewniany bączek, tacka i pęseta. 

DODATKOWO: 

Program mTalent Trudności w pisaniu uzupełniony został o zestaw dodatkowych 

materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania 

tego produktu. 

OPIS PROGRAMU: 

Program mTalent Trudności w pisaniu to blisko 1000 ekranów interaktywnych 

dla czterech grup wiekowych (3, 4, 5, 6/7 lat), pozwalających na: 

 pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) 

i diagnozie kontrolnej; 

 indywidualizację pracy z dzieckiem i dobranie zadao, które najbardziej 

odpowiadają jego potrzebom; 

 wszechstronne wykorzystanie dwiczeo – głównie podczas pracy z tabletem, 

ale także tablicą lub monitorem interaktywnym podczas dwiczeo 

rozmachowych i dwiczeo w kreśleniu dużych wzorów; 

 kompleksową kontrolę poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, 

kolejnośd, sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięd 

kontu 

 rysowanie z pamięci, 

 rysowanie do wzoru (w kratkach i bez), 

 rysowanie jednym ruchem ręki, 

 dokooczanie niepełnego rysunku, wzoru, 

 a także dwiczenia najczęściej z grafomotoryką kojarzone: labirynty, 

kolorowanie, łączenie punktów, wprawki, szlaczki, 

 litery (nauka kreślenia na wielu poziomach), oraz wiele innych. 

https://www.mtalent.pl/ 
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mTalent CZYTANIE SY-LA-BA-MI I (wiek 3+) 

nr w katalogu SCWEW – 06/2022 

 
DLA KOGO?  

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I to zestaw multimedialnych dwiczeo do nauki czytania 

opartych na zbiorze sylab otwartych przeznaczony dla nauczycieli przedszkola, 

rodziców, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz 

podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecka. 

DO CZEGO SŁUŻY? 

Jest to doskonała multimedialna pomoc dydaktyczna i uatrakcyjnienie zajęd 

dydaktycznych (np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-

wyrównawczych, logopedycznych, zajęd terapii pedagogicznej, zajęd rewalidacyjnych. 

Znakomicie sprawdzi się również w edukacji domowej innych obszarach mających 

na celu wykształcenie u dziecka umiejętności czytania. Kryterium wiekowe programu 

dla dzieci w normie rozwojowej lub z nieznacznymi trudnościami to 3-10 lat. 

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie ma określonego 

kryterium wiekowego – dobór programu powinien byd oparty o opinię terapeuty. 

Program mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I umożliwia pracę zarówno na smartfonie, 

tablecie, komputerze, jak i na monitorze czy tablicy interaktywnej, dzięki temu masz 

możliwośd wszechstronnego wykorzystania dwiczeo niezależnie od warunków 

i posiadanego sprzętu. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 ponad 550 interaktywnych dwiczeo do nauki czytania dla dzieci, opartych na zbiorze 

sylab otwartych, 

 około 120 kart pracy do wydruku, 

 scenariusze zajęd, 
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 pomoce nieinteraktywne dołożone do pudełka: zestaw kart, pt. „Stolikowa gra 

sylabowa”, którą można wykorzystad również w dwiczeniach bez komputera, 

 poradnik metodyczny, 

 książkę ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych. 

 instrukcja użytkowania, 

 dokument licencyjny, 

 gwarancję. 

OPIS PROGRAMU: 

Program mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I przeznaczony jest przede wszystkim do nauki 

czytania poprzez wprowadzenie dzieci w świat sylab (w tej części programu – sylab 

otwartych). Nauka czytania sylabami to jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych 

metod nauki czytania! Rozwija funkcje poznawcze, przynosi szybkie efekty, co jest 

dodatkowym bodźcem motywacyjnym. Dzięki temu program świetnie się sprawdzi 

jako wsparcie procesu zarówno skutecznej nauki czytania, jak i postępowania 

terapeutycznego w tym obszarze. 

Każdy rozdział programu złożony jest z bardzo atrakcyjnych dla dziecka dwiczeo 

mających na celu zabawę: w wyszukiwanie konkretnych sylab w zbiorze innych, 

w przyporządkowywanie tekstu pisanego do nagrao, w umiejętnośd odczytywania 

sylab, w uzupełnianie tekstów z lukami (np. rymowanek, w których ukryte zostały 

konkretne sylaby) i wiele innych. Dzięki tak ogromnej różnorodności interaktywnych 

dwiczeo, przekazanych w atrakcyjnej formie nauka czytania odbywa się „przy okazji”! 

Czytanie nie jest męczące, a kolejne etapy dziecko przechodzi komfortowo i bez 

frustracji! Program mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I daje możliwośd tworzenia własnych 

materiałów interaktywnych oraz kreowania własnych zestawów dwiczeo! Taka 

indywidualizacja pracy z dzieckiem umożliwia optymalne dostosowanie materiału do 

konkretnych potrzeb dziecka co podniesie zarówno komfort jak i efektywnośd waszej 

pracy. 

Karty pracy to bardzo często wykorzystywane w pracy wielu specjalistów narzędzie. 

W procesie skutecznej nauki czytania jakośd i forma kart pracy ma ogromne znaczenie. 

Karty zaproponowane w zestawie są tak zaprojektowane, aby wspierad poszczególne 

etapy kształtowania umiejętności czytania u dzieci, ponadto są ciekawe i rozwijające. 

Zatem są doskonałym uzupełnieniem procesu nauki czytania i postępowania 

terapeutycznego w tym obszarze 

Program mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I dzięki tak bogatemu wyposażeniu można 

uznad za gotowy i ciekawy zestaw do wykorzystania podczas zajęd 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. Poradnik metodyczny, zestaw kart 

pracy do samodzielnego wydrukowania oraz dostęp do scenariuszy zajęd sprawiają, że 
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jest to kompletny materiał do przeprowadzenia zajęd podnoszących sprawnośd 

umiejętności czytania u dziecka. Program można wykorzystad 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: 

 w wyszukiwanie konkretnych sylab w zbiorze innych, 

 w przyporządkowywanie tekstu pisanego do nagrao, 

 w umiejętnośd odczytywania sylab, 

 w uzupełnianie tekstów z lukami (np. rymowanek, w których ukryte zostały 

konkretne sylaby) i wiele innych. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

mTalent AUTYZM – MOWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM 

(pakiet 1) 

nr w katalogu SCWEW – 07/2022 

 
DLA KOGO?  

mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to pomoc terapeutyczna 

w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną 

i innymi problemami komunikacyjnymi. Zawiera zadania interaktywne wspomagające 

rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka. 

To doskonałe narzędzie dla nauczycieli, które może byd wykorzystane podczas zajęd 

tradycyjnych oraz tych na odległośd – oprogramowanie mTalent  umożliwia pracę 

zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego 

oprogramowania. Materiały idealne do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, 

rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. 

https://www.mtalent.pl/
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DO CZEGO SŁUŻY?  

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 został przeznaczony 

do prowadzenia zajęd z dziedmi od 7 roku życia. W przypadku dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi nie ma określonego kryterium wiekowego – dobór programu 

powinien byd oparty o opinię terapeuty. Doskonała pomoc dydaktyczna dla szkół, 

przedszkoli oraz do pracy w domowym zaciszu. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw interaktywnych dwiczeo wspomagających rozwijanie sprawności 

komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka do wykorzystania na zajęciach 

logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej, prowadzonych indywidualnie 

lub w małych grupach. Ponad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodniki 

metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich. Dla terapeutów 

pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną 

i innymi problemami komunikacyjnymi. 

DLACZEGO WARTO? 

Ogromna baza pomocy – ponad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy, poradnik 

metodyczny. Koniec z poświęcaniem długich godzin na przygotowywanie materiałów 

zajęciowych, zestaw zawiera wszystko co potrzebne, aby przeprowadzid owocną lekcję. 

Umiejętnośd koncentracji dziecka na wykonywanych zadaniach to warunek konieczny 

efektywnej terapii. Program mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.1 

oferuje ciekawą i atrakcyjną dla dzieci oprawę graficzna, przy której młody pacjent nie 

przejdzie obojętnie i na długo przyciągnie jego uwagę. 

OPIS PROGRAMU: 

W programie mTalent. Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy znajdziesz m.in. 

dwiczenia z takich obszarów jak: 

 naśladowanie mowy podzielone na etapy o zróżnicowanym poziomie trudności, 

stopniowe  zwiększanie poziomu trudności wraz z postępami w nauce dziecka, 

 naśladowania oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie ułożenia ust 

i mimiki), 

 części mowy oraz pojęcia abstrakcyjne. 

Dwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji. To cechy, które pozwolą dziecku 

uniknąd problemów związanych ze zrozumieniem treści zadao. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to: 

 dwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: emocje, gesty, 

homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne, 

 uzupełnienie dwiczeo z programów dotyczących pracy z uczniami ze spektrum 

autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami 

komunikacyjnymi, 
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 zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik 

metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne: kostki emocji, pieczątki), 

 kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów 

multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie 

dostosowanych do danego dziecka, ekranów z dwiczeniami z konkretnego obszaru 

lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób 

znajomych dzieciom), 

 jedyne na rynku materiały do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu przystosowane 

do działania na większości urządzeo multimedialnych (komputer, tablica i monitor 

interaktywny, laptop, tablet, smartfon). 

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to zbiory dwiczeo dostosowane 

dla dzieci nieumiejących czytad oraz dla uczniów starszych, w przypadku których 

zadania zawierają tekst pisany. 

Doskonały do zajęd zdalnych. Jeśli wciąż masz obawy co do efektywności zdalnego 

nauczania przetestuj program mTalent, a dostrzeżesz pożądane efekty terapii. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

mTalent AUTYZM – MOWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM 

(pakiet 2) 

nr w katalogu SCWEW – 08/2022 

 
DLA KOGO?  

mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.2 to kontynuacja pierwszej części 

skupiająca się na rozwoju kolejnych obszarów. Program terapeutyczny przeznaczony 

do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną 

i innymi problemami komunikacyjnymi. Zawiera zadania interaktywne wspomagające 

rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka. 

https://www.mtalent.pl/
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To doskonałe narzędzie dla nauczycieli, które może byd wykorzystane podczas zajęd 

tradycyjnych oraz tych na odległośd – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę 

zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego 

oprogramowania. Materiały idealne do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, 

rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 został przeznaczony 

do prowadzenia zajęd z dziedmi od 7 roku życia. W przypadku dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi nie ma określonego kryterium wiekowego – dobór programu 

powinien byd oparty o opinię terapeuty. 

Doskonała pomoc dydaktyczna dla szkół, przedszkoli oraz do pracy w domowym 

zaciszu. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 ponad 200 ekranów interaktywnych, 

 uzupełnienie dwiczeo z innych programów serii mTalent poświęconych całościowym 

zaburzeniom rozwoju, 

 odrębny program do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także 

niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi, 

 zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik 

metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne). 

Materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii 

pedagogicznej, 

DLACZEGO WARTO? 

Ogromna baza pomocy – ponad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy, poradnik 

metodyczny. Koniec z poświęcaniem długich godzin na przygotowywanie materiałów 

zajęciowych, zestaw zawiera wszystko co potrzebne, aby przeprowadzid owocną lekcję. 

Umiejętnośd koncentracji dziecka na wykonywanych zadaniach to warunek konieczny 

efektywnej terapii. Program mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.2 

oferuje ciekawą i atrakcyjną dla dzieci oprawę graficzna, przy której młody pacjent nie 

przejdzie obojętnie i na długo przyciągnie jego uwagę. 

OPIS PROGRAMU: 

W programie mTalent. Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy znajdziesz 

m.in. dwiczenia z takich obszarów jak: 

 naśladowanie mowy podzielone na etapy o zróżnicowanym poziomie trudności, 

stopniowe  zwiększanie poziomu trudności wraz z postępami w nauce dziecka, 

 naśladowania oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie ułożenia ust 

i mimiki), 

 części mowy oraz pojęcia abstrakcyjne. 
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Dwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji. To cechy, które pozwolą dziecku 

uniknąd problemów związanych ze zrozumieniem treści zadao. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

 Kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów 

multimedialnych dla dzieci. Dopasuj liczbę ekranów indywidualnie do potrzeb 

dziecka i manewruj konkretnymi elementami graficznymi, np. dodaj fotografie 

twarzy osób znajomych dzieciom. 

 Doskonały do zajęd zdalnych. 

 Możliwośd pracy offline.  

 Wsparcie techniczne producenta bez dodatkowych kosztów.  

Używaj przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora 

interaktywnego. 

PONADTO: 

Zestaw interaktywnych dwiczeo do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także 

niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi 

problemami komunikacyjnymi; autonomiczna kontynuacja programu zawierająca 

dwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej 

i pragmatyczne użycie języka, dwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów 

takich jak: zwroty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy, intonacja, złożone 

wyrażenia frazeologiczne, a także wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności 

Społecznych); osobne zbiory dwiczeo dostosowane dla dzieci nieumiejących czytad oraz 

dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

mTalent AUTYZM ROZUMIENIE I NAŚLADOWANIE MOWY 

nr w katalogu SCWEW – 09/2022 

 
  

https://www.mtalent.pl/
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DLA KOGO?  

Zestaw interaktywnych dwiczeo do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także 

niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi 

problemami komunikacyjnymi, do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, 

terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach. 

DLACZEGO WARTO? 

Praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak 

i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu. 

Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży 

użytkownikom przez wiele lat. kartoteka (baza danych dla terapeuty). 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Zestaw interaktywnych dwiczeo wspomagających rozwijanie sprawności 

komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka do wykorzystania na zajęciach 

logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej, prowadzonych indywidualnie 

lub w małych grupach. Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. 

Dla rodziców, do wspomagania edukacji w domu i utrwalania pożądanego zachowania. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 ponad 1500 ekranów interaktywnych, 

 dwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji. To cechy, które pozwolą dziecku 

uniknąd problemów związanych ze zrozumieniem treści zadao, 

 karty pracy, 

 przewodniki metodyczne. 

 zestaw dodatkowych pomocy, 

 publikacje autorskie, 

 kartoteka (baza danych terapeuty), która pozwala prowadzid zapiski dotyczące 

zajęd z uczniami i monitorowad ich postępy. 

OPIS PROGRAMU: 

W programie mTalent. Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy znajdziesz m.in. 

dwiczenia z takich obszarów jak: 

 naśladowanie mowy podzielone na etapy o zróżnicowanym poziomie trudności, 

stopniowe  zwiększanie poziomu trudności wraz z postępami w nauce dziecka, 

 naśladowanie oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie ułożenia ust 

i mimiki), 

 części mowy, 

pojęcia abstrakcyjne. 
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KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy to: 

 najnowszy interaktywny produkt dla terapeutów pracujących z uczniami 

ze spektrum autyzmu, 

 scenariusze zajęd stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących 

z dziedmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

 program stworzony we współpracy z fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju 

Dziecka (IWRD), 

 program dostosowany do wszystkich dzieci o różnym poziomie funkcjonowania 

poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

 zestaw dwiczeo stworzonych na podstawie badao naukowych, skonstruowanych 

tak, aby wspomagad kreatywne myślenie, minimalizując ryzyko wyuczenia się ich na 

pamięd, 

 dwiczenia naśladowania oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie ułożenia 

ust i mimiki), 

 szeroki zakres pojęd obejmujący różne części mowy oraz pojęcia abstrakcyjne, 

 jedyne na rynku materiały do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu przystosowane 

do działania na większości urządzeo multimedialnych. 

mTalent. Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy to kompleksowe narzędzie 

wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności bazowych, które pomagają 

dziecku zrozumied świat i zasady funkcjonalnej komunikacji. 

https://www.mtalent.pl/ 

 

EduSensus SPEKTRUM AUTYZMU 

nr w katalogu SCWEW – 10/2022 

 
  

https://www.mtalent.pl/


Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą 
w Nowym Dworze Gdaoskim 

ul. Warszawska 52 
scwewndg@gmail.com 

tel. 881199964 
 

20 
 

DLA KOGO?  

Spektrum Autyzm Pro to specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli 

oraz terapeutów z przeznaczeniem do pracy z dziedmi ze spektrum autyzmu jak 

również dla wszystkich dzieci wykazujących trudne zachowania. Produkt posiada status 

wyrobu medycznego oraz udowodnioną w opinii medycznej skutecznośd. Sprawdza się 

w pracy indywidualnej jak i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, 

rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Program jest stworzony z myślą o dzieciach 

ze zdiagnozowanym spektrum triady autystycznej. Rekomendowany dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 pendrive z oprogramowaniem, 

 tablet do odtwarzania dwiczeo, 

 program multimedialny, 

 Aplikacja Terapeuty, 

 26 filmów instruktażowych, 

 40 scenariuszy zajęd terapeutycznych, 

przewodnik metodyczny. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Dwiczenia dostosowane do wymagao i potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Pracujesz 

bez obawy o „przestymulowanie” – tak charakterystyczne w przypadku zwykłych 

aplikacji. Program pomaga w przezwyciężaniu deficytów społecznych i uczy dziecko 

funkcjonowania w społeczeostwie. Bogaty zasób materiału dwiczeniowego podanego 

w atrakcyjnej, a jednocześnie dostosowanej formie jest świetnym materiałem 

uzupełniającym dla terapeuty ale może byd też stosowany jako podstawowe narzędzie 

terapii. Przykłady zajęd zawarte w przewodniku metodycznym inspirują terapeutę 

i podpowiadają w jaki sposób przeprowadzid zajęcia zgodne z najlepszymi standardami 

metodycznymi. 

LICENCJA: 

Licencja umożliwiająca pracę na 2 urządzeniach w tym samym czasie (tablet 

i komputer). Możesz pracowad z jednym uczniem bezpośrednio przed komputerem 

a w tym samym czasie drugi może pracowad na tablecie. Ze względu na potrzeby 

rynkowe częśd produktów jest dostosowana do pacjenta autystycznego. 

DLACZEGO WARTO? 

Materiał metodyczny został przygotowany przez autorytety w dziedzinie autyzmu. 

Bardzo przyjemnym udogodnieniem jest również aplikacja nauczyciela i terapeuty, 

która pozwala na: śledzenie i dokumentowanie postępów ucznia, zliczanie prób 

potencjalnych ukooczeo zadania, prowadzenie notatek przez terapeutę, rejestrowanie 

wykonanych zdjęd i nagrad, generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych 

materiałów. 
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OPIS PROGRAMU: 

 Uczeo ma do wyboru jedną z sześciu atrakcyjnych postaci która poprzez zabawę 

wprowadza łagodnie w terapię. 

 Dopasowywanie widoków, dźwięków (głos męski lub żeoski) i funkcjonalności 

programu do indywidualnych potrzeb dziecka. 

 Koncepcja programu zgodna z triadą zaburzeo (problemy komunikacyjne, zaburzone 

interakcje społeczne, stereotypowe zachowania-zainteresowania i wzorce 

aktywności) , diagnozowaną u dzieci ze spektrum autyzmu.  

Grafika została dopasowana do potrzeb ucznia autystycznego (nie zawiera 

dystraktorów jest przejrzysta i atrakcyjna). 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Uczeo korzysta z kilku możliwości pracy: 

 Filmy animowane przedstawiające zachowania społeczne. 

 Zadania do samodzielnego odtwarzania emocji z wykorzystaniem kamerki. 

 Kreator komiksów – narzędzie to służy do trenowania sytuacji społecznych. 

 Dwiczenia multimedialne o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym. 

Obszary wspomagane to: 

 rozpoznawanie, wyrażenie i nazywanie emocji, 

 planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych, 

 zachowanie adekwatne do sytuacji, 

 radzenie sobie z odmową, 

 podążanie za wzrokiem patrzącego, 

 odczytywanie gestów, 

 funkcjonowanie w grupie, 

 płynnośd wypowiedzi, 

 rozpoznawanie prozodii, 

 rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu, 

 różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu. 

www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus 
 

  

http://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus


Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą 
w Nowym Dworze Gdaoskim 

ul. Warszawska 52 
scwewndg@gmail.com 

tel. 881199964 
 

22 
 

 

EduSensus MOC EMOCJI (wiek 6-10 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 10/2022 

 
DLA KOGO?  

Program Moc Emocji to nowoczesne oprogramowanie wspierające rozwój 

emocjonalno-społeczny dzieci w wieku 6-10 lat z elementami socjoterapii. Stworzony 

z myślą o wsparciu nauczycieli oraz terapeutów w realizacji podstawy programowej 

w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych a także w realizacji 

obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. 

OPIS PROGRAMU: 

Moc Emocji jest programem o potwierdzonej skuteczności, pozwalającym 

na rozpoznawanie  

i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji 

i funkcjonowania społecznego. 

Program Moc emocji ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych 

dla rozwoju dzieci w wieku 6–10 lat. Wspomaga: 

 budowanie pozytywnego obrazu siebie, 

 kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, 

 zdolnośd radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, 

 rozwój empatii, 

 kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie, 

 budowanie relacji, 

rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeostwo. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 40 lekcji multimedialnych na pendrivie, w tym:40 animacji i pokazów slajdów, 

 ponad 90 dwiczeo multimedialnych, 

 animowane nagrody za rozwiązanie zadao, 

 50 kart pracy do wydruku, 

 publikacja 40 scenariuszy zajęd, 

 publikacja – przewodnik metodyczny wraz z kartami obserwacji dziecka, 
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 Zanim zaczniesz pracę z programem (I), 

 Jak pracowad z programem ME? (II), 

Co warto wiedzied o rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci w wieku 6-10 lat (III). 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Stworzony z myślą o wsparciu nauczycieli oraz terapeutów w realizacji podstawy 

programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych a także 

w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

i przedszkolu. 

www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus 

 

EduSensus TERAPIA PEDAGOGICZNA 

nr w katalogu SCWEW – 12/2022 

 
DLA KOGO?  

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO jest skierowana do nauczycieli matematyki 

oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeo umiejętności 

matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, 

szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania 

umiejętności matematycznych. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO obejmuje: 

 cz.1: Działania na liczbach 1-20, 

 cz.2: Działania na liczbach do 100, 

 cz.3: Działania na liczbach do 1000, 

 cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych – ułamki dziesiętne, 

 cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych – ułamki, procenty, czas, miary i wagi, 

 zestaw pomocy dydaktycznych uzupełniających materiał multimedialny. 

Każda częśd serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, 

Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt 

występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie 

http://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus
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zdobywa dodatkową wiedzę. Pakiet MATŚWIAT odpowiada ogólnym zasadom oraz 

celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziedmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Seria składa się z pięciu programów, z których każdy może zostad przypisany do 

określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ 

przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy 

wybranych zagadnieo matematycznych, to w praktyce można stosowad je w pracy 

z uczniami w dowolnym wieku. Teraz na PENDRIVE! Łatwa instalacja i jeden numer 

licencji! 

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA to: 

 najobszerniejszy na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią, 

 program opracowany przez najwybitniejszych europejskich specjalistów, 

 5 części, tysiące dwiczeo interaktywnych, ponad 1300 kart pracy, 

 deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO, 

 produkt zgodny z nową podstawą programową, 

 inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka, 

materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Cele terapeutyczne programu: 

 stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, 

 doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, 

rozumienia pojęd związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych 

obszarów z tego zakresu, 

 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, 

 rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka, 

 mobilizacja do działao mających na celu pokonywanie trudności, 

 wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości, 

 dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowania 

zmierzającego do osiągnięcia intelektualnego sukcesu, 

 rozwijanie zainteresowao dziecka i stymulowanie jego mocnych stron, 

 nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko, 

 monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela). 

Proponowane dwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii 

pedagogicznej, mogą byd jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęd, ponieważ 

sposobów pracy z zestawem jest nieskooczenie wiele. 
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Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne 

oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeo w tym zakresie; wspiera realizację 

podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) oraz wspiera 

realizację podstawy programowej edukacji przedszkolnej. 

www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus 

 

EduSensus MATŚWIAT PRO 

nr w katalogu SCWEW – 13/2022 

 
DLA KOGO? 

Program jest przeznaczony do pracy: 

 z uczniami klas 1-3, 

z uczniami klas 4-8. 

CELE TERAPEUTYCZNE: 

 doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, 

rozumienia pojęd związanych z matematyką, 

 ułatwienie zrozumienia zależności matematycznych na przykładach z życia 

codziennego, które można wyrazid za pomocą symboli, 

 wskazywanie postępów, jakich dziecko dokonuje pracując z programem (test 

początkowy i test koocowy), 

 systematyczne utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności, 

 rozwijanie zainteresowao dziecka i stymulowanie jego mocnych stron, 

 stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, 

 budowanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka, 

 mobilizacja do działao mających na celu pokonywanie trudności, 

 nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko, 

monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela). 

  

http://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus
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CELE EDUKACYJNE: 

MatŚwiat Pro: 

 skutecznie uczy logicznego myślenia, umiejętności szacowania oraz szybkiego, 

automatycznego liczenia, 

 realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

 ułatwia zrozumienie zależności matematycznych, pokazuje na konkretnych 

zjawiskach i codziennych sytuacjach istotę działao matematycznych, które 

zapisywane są za pomocą symboli, 

 wspomaga efekty zajęd specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju, 

 zawiera testy pomagające określid stopieo opanowania określonych umiejętności 

matematycznych i porównanie ich z wcześniejszymi osiągnięciami dziecka w tym 

zakresie, 

 umożliwia pracę z dwiczeniami o różnych stopniach trudności indywidualnie lub 

grupowo, 

 stosuje podejście problemowe, dzięki czemu umożliwia dwiczenie zagadnieo z 

uczniami w różnym wieku szkolnym, 

jednocześnie zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 2x pendrive, 

 książka, 

 karty pracy, 

 instrukcja instalacji. 

www.nowaera.pl/terapiairozwoj/edusensus 

 

EduTerapeutica PRZEMOC I AGRESJA (klasy 1-8) 

nr w katalogu SCWEW – 14/2022 
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DLA KOGO?: 

Te proste pomoce ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia 

wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami 

stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla 

najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów. 

DO CZEGO SŁUŻY? 

Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże: 

 komunikowad się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania 

bieżących problemów, wspierad i rozwijad u niego kompetencje niezbędne do 

budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

 budowad w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych, 

 stawiad granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny, 

 doprowadzid do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy, 

 zrezygnowad z zachowao agresywnych, dając uczniowi w zamian nowe strategie 

niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków. 

ZESTAW MATERIAŁÓW:  

 pendrive z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje 

multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, 

 poradnik metodyczny, 

 gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 

 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół 

nas, 

24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji. 

DODATKOWO: 

Scenariusze zajęd uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi 

dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników 

programu. 

www.eduterapeutica.com.pl/ 

 

EduTerpeutica SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE (klasy 1-3) 

nr w katalogu SCWEW – 15/2022 

 

http://www.eduterapeutica.com.pl/
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DLA KOGO?  

Program „Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 1-3” to multimedialny pakiet, 

który zawiera zestaw skutecznych narzędzi do radzenia sobie z problemami uczniów w 

wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji i dyskalkulii. Jest to propozycja 

polecana nauczycielom, pedagogom, psychologom oraz terapeutom pedagogicznym. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Oprogramowanie świetnie sprawdzi się na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 

a także rewalidacyjnych i wyrównawczych skierowanych do dzieci zmagającymi się 

z ryzykiem dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz dyskalkulii. Co więcej 

nieskomplikowana forma programu pozwoli także rodzicom wspierad terapię swoich 

dzieci. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 264 dwiczenia multimedialne, które można komponowad zależnie 

od zdiagnozowanych problemów ucznia obejmujące zagadnienia z zakresu dysleksji, 

dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, 

 223 wydrukowane karty pracy dostępne również w programie, 

 grę „kartonową” Figu-miku – pomoc i urozmaicenie zajęd zarówno indywidualnych 

jak i grupowych z dziedmi od 5 do 11 lat. Szczególnie przydaje się w pracy z dziedmi 

z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce, 

 grę wielkoformatową Pajacyk – pomoc do zajęd grupowych z dziedmi w wieku od 3 

do 12 lat. Szczególnie przydaje się w pracy z dziedmi z grupy ryzyka dysleksji ze 

specyficznymi problemami w nauce, 

poradnik metodyczny z instrukcją obsługi. 

DLACZEGO WARTO? 

Dysleksja i dyskalkulia to bardzo częste problemy, które dają o sobie znad już 

w pierwszych latach szkoły. Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej poszukują 

rozwiązao, które skutecznie pomogą dzieciom przejawiającym ryzyko dysleksji lub 

dyskalkulii. Program „Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 1-3” to zestaw 

bogatych i ciekawych rozwiązao (m.in. dwiczeo, gier, kart pracy) mieszczących się w 

obszarze działao zmierzających ku uruchomieniu funkcji poznawczych warunkujących 

efektywne nabywanie zdolności zarówno pisania, czytania, jak i liczenia. A dzięki tak 

dużej ilości dwiczeo multimedialnych, stanowi doskonałe rozwiązanie pozwalające na 

dostosowaniu zajęd do zdiagnozowanych problemów ucznia. 

Większośd osób z dysleksją podczas nauki wykorzystuje zasoby prawej półkuli 

to oznacza, że dobierając materiał do dydaktyczny lub terapeutyczny warto opierad się 

na obrazach. Program pobudza percepcję wzrokową co jest szczególnie ważne 

w rozwijaniu prawej półkuli mózgu. 
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OPIS PROGRAMU: 

Pakiet „Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 1-3” stanowi połączenie 

dwiczeo multimedialnych z tradycyjnymi grami i materiałami takimi jak karty pracy. To 

sprawia, że jest to kompletny zestaw do przeprowadzenia kompleksowej terapii. Praca 

specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, 

dyskalkulii) to praca, której charakter ciężko przewidzied. Często zdarza się, że z wielu 

powodów nie może on wykonywad swojej pracy w sposób stacjonarny. Dzięki 

załączonym kartom pracy ma jednak szansę, na bieżąco przekazywad swoim 

podopiecznym materiał do ciekawej i niezbyt wyczerpującej pracy. Uczeo mimo 

nieprzewidzianych wydarzeo i braku zajęd stacjonarnych robi postępy i osiąga sukcesy! 

KORZYSTANIE Z PROGRAMU: 

Pakiet „Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 1-3” jest produktem 

wszechstronnym. Można go zastosowad w klasach edukacji wczesnoszkolnej, także 

wśród dzieci, które nie są w grupie ryzyka dysleksji i dyskalkulii jako doskonałą 

profilaktykę i świetny element urozmaicenia zajęd oraz umożliwienie rozwoju 

poszczególnych zdolności u dzieci. Rozwiązania w nim zawarte będą pomocne 

nauczycielom i z pewnością spodobają się uczniom. 

www.eduterapeutica.com.pl/ 

 

EduTerapeutica PROBLEMY WYCHOWAWCZE (klasy 1-8) 

nr w katalogu SCWEW – 16/2022 

 
DLA KOGO?  

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze to zbiór profesjonalnych, obszernych 

materiałów dydaktycznych, które w sposób systemowy wspierają pracę szkoły 

(dyrektora, nauczycieli, wychowawców, terapeutów), w profilaktyce, redukcji 

zachowao ryzykownych młodzieży takich jak: przemoc, uzależnienia. Materiały te biorą 

również szczególny udział we wsparciu rodziców w problemach emocjonalnych ich 

dzieci. Zestaw Problemy wychowawcze świetnie sprawdzi się na lekcjach 

wychowawczych, spotkaniach z rodzicami, zajęciach socjoterapeutycznych, 

http://www.eduterapeutica.com.pl/
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w programach profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych z udziałem 

dzieci i młodzieży. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania 

w szkole, graficzne schematy procedur; 

 poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne oraz kompletne materiały 

na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów; 

 narzędzia ułatwiające rozpoznanie – formularze diagnostyczne dostosowane 

do poszczególnych etapów edukacyjnych; 

 scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty 

pracy; 

 scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne 

dla rodziców. 

Dzięki dodatkowym pomocom dydaktycznym: kołach symbolizujących reakcje na 

przemoc i agresję, emocje, obszary naszego życia oraz w oparciu o poradnik 

metodyczny, nauczyciel, terapeuta otrzymuje pomysły przeprowadzenia interesujących 

zajęd a uczniowie, poprzez konkretne działania, angażują się w aktywne 

przeprowadzenie zajęd. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Pakiet Eduterapeutica Problemy Wychowawcze to w pełni przemyślany projekt, 

którego celem jest wykształcenie jednostek silnych psychicznie i w pełni gotowych na 

pokonywanie nieoczekiwanych przeciwności losu.  

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze – zestaw to praktyczne podejście do pracy 

nauczycieli, terapeutów, specjalistów, którzy na co dzieo zajmują się problemami 

agresji, emocji i uzależnieo dzieci oraz młodzieży. Dzięki licznym prezentacjom, 

narzędziom, poradnikom oraz scenariuszom każdy z nich dostaje szereg wskazówek 

i sugestii praktycznych do tej trudnej i wymagającej pracy. 

ZAWARTOŚD PUDEŁKA: 

 Pendrive,  

 Poradnik metodyczny, 

Gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów. 

Rozbudowany moduł terapeutyczny oparty jest na rozwijaniu kompetencji 

niezbędnych do wypełniania tzw. „ról społecznych”. Owe kompetencje to: komunikacja 

interpersonalna, funkcjonowanie w grupie, empatia, radzenie sobie z emocjami oraz 

samoocena. 
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DLACZEGO WARTO? 

 Problemy wychowawcze to plaga dzisiejszych czasów. Złożonośd ich występowania 

oraz bezradnośd szkoły, rodziców bardzo często prowadzą do ogromnego cierpienia. 

Zrozumienie problemu i dobre strategie postępowania to coś bez czego nie można 

wyobrazid sobie nawet najmniejszych sukcesów. Program to rzetelny i profesjonalny 

materiał otwierający drogę do efektywnej pracy nie tylko nauczycielom bądź innym 

specjalistom, ale również rodzicom, którzy kierowani przez nauczycieli uczą się 

„Jak tworzyd niczym nie zachwianą relację z własnym dzieckiem”. 

 Dlaczego emocje są tak trudne? Jak pomóc dziecku, które w naszych oczach niszczy 

samego siebie? To trudne pytania i nie można na nie odpowiedzied od razu, warto 

popatrzed na problem z wielu perspektyw, postarad się go zrozumied oraz 

zaakceptowad, że istnieje. To wcale nie jest proste, stąd pakiet Eduterapeutica 

Problemy Wychowawcze nie pomija niczego, co mogłoby chod w małym stopniu 

przyczynid się do „wzrostu” psychicznego dziecka i „podbudowy” rodzica. Mając ten 

pakiet specjalista zdobywa nowe kompetencje, dzięki którym wychodzi naprzeciw 

wymagającym potrzebom zagubionego ucznia. 

 Lekcje wychowawcze to wspaniała okazja do zawiązywania relacji, profilaktyki 

zagrożeo oraz natychmiastowego reagowania na sytuacje trudne. Poza świetnym 

merytorycznym przygotowaniem uczniowie oczekują atrakcji i niebanalnych 

środków dydaktycznych. Program pomaga nauczycielom oraz specjalistom sprostad 

temu zadaniu. Zajęcia z wykorzystaniem wskazówek oraz pomysłów pozwalają 

zburzyd „emocjonalny mur” dziecka i niepostrzeżenie rozwijają w nim zachowania 

prospołeczne. 

Ten zestaw skupia się na problemach agresji i przemocy, problemach emocjonalnych 

i w koocu na trudnej strukturze uzależnieo. Dlaczego akurat te grupy problemów? 

Ponieważ występują najczęściej, a ich działanie poważnie wpływa 

na większośd problemów szkolnych dzieci oraz młodzieży. 

Przemoc i agresja: ten pakiet pomaga stworzyd odpowiednie warunki do wartościowej 

komunikacji z uczniem. W procesie poznawania kolejnych materiałów nauczysz się jak 

rozwiązywad jego bieżące problemy, wspierad i nadawad kształt prawidłowym relacjom 

z rówieśnikami i dorosłymi. „Przemoc i agresja” to również budowanie oraz rozwijanie 

postaw prospołecznych, jak i stawianie granic w racjonalny sposób. W podejściu do 

zachowao agresywnych ucznia pakiet ten koncentruje się na eliminacji ich poprzez 

naukę nowych strategii. 

 www.eduterapeutica.com.pl/ 
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EduTerapeutica PROBLEMY EMOCJONALNE (klasy 1-8) 

nr w katalogu SCWEW – 17/2022 

 
DLA KOGO?  

Program „Eduterapeuticaproblemy emocjonalne” to pomoce dydaktyczne, które 

skupiają swoją uwagę na całym spektrum problemów emocjonalnych, począwszy od 

ich natury aż po efektywne sposoby radzenia. Pozwala to łatwo zauważyd dlaczego nie 

warto ich wypierad oraz jak zgubne w skutkach może byd negowanie ich istnienia. 

To gotowy program naprawczy, którego liczne strategie pozwalają osiągnąd 

równowagę emocjonalną dzieciom nadpobudliwym, wycofanym, mówiącym 

niepłynnie oraz przejawiającym liczne problemy wychowawcze. Jest to program 

terapeutyczny, który efektywnie wspomoże pracę psychologów, pedagogów, 

terapeutów, socjoterapeutów, nauczycieli oraz rodziców. „Eduterapeutica problemy 

emocjonalne” to zestaw narzędzi przeznaczonych do prowadzenia zajęd 

psychologicznych, wychowawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych oraz treningu umiejętności społecznych. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

„Eduterapeutica problemy emocjonalne” to pomoc szczególnie istotna w pracy 

z dziedmi, które nie potrafią kontrolowad emocji i przejawiają nadpobudliwośd. 

Program wspomaga uspołecznienie jednostki i kształtowanie prawidłowych 

umiejętności społecznych. Jest to „rozbicie klosza” pod którym dotychczas osłaniało się 

dziecko przejawiając w obronie zachowania destrukcyjne. 

 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 pendrive, 

 poradniki, 

 scenariusze, 
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 prezentacje multimedialne, 

 ulotki, 

 formularze z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, 

 poradnik metodyczny, 

 gry na zajęcia wychowawcze: 

 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie 

uzewnętrznianych emocji (szczęście, radośd, smutek, strach, złośd, inne), 

24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. 

Co dziś wiemy o autyzmie lub zespole Aspergera? 

Zdecydowanie więcej niż parę lat temu. 

To pozwala śmiało stwierdzid, iż osoby mające to zaburzenie potrzebują również 

uzupełnid standardowe terapie o pracę nad emocjami. „Eduterapeutica problemy 

emocjonalne” nie jest narzędziem zwyczajnym. Pozwala autyście zrozumied cudze 

emocje, nauczyd się patrzed nadrugiego człowieka w sposób mniej racjonalny, 

a bardziej uczuciowy. Jest to idealna droga do poprawienia funkcjonowania osób 

ze spektrum w szkole! 

DLACZEGO WARTO? 

Świat emocji dzieci i młodzieży często bywa nieznany dorosłym, ponieważ sami dorośli 

często nie znają ich natury. Program „Eduterapeutica problemy emocjonalne” stawia 

na „poprowadzenie” zarówno dziecka jak i rodzica m.in przez przestrzeo ich wyrażania, 

akceptowania i efektywnych strategii radzenia sobie z nimi. Merytoryczne treści są 

bardzo ważne, wówczas gdy chce się zapoznad z tematem emocji. Jednak tylko 

praktyka pozwala poszerzad punkt widzenia, dopasowywad metody do natury 

zaburzenia dziecka, a w konsekwencji osiągad wspaniałe rezultaty terapeutyczne. 

„Eduterapeutica problemy emocjonalne” to szereg materiałów, narzędzi oraz pomocy, 

których nie trzeba uzupełniad dodatkowymi elementami. Posiadając program można 

pracowad od zaraz! 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Eduterapeutica problemy emocjonalne – to praktyczne podejście do pracy nauczycieli, 

terapeutów, specjalistów, którzy na co dzieo zajmują się problemami emocji dzieci 

i nastolatków. Dzięki licznym prezentacjom, narzędziom, poradnikom oraz 

scenariuszom każdy specjalista dostaje szereg wskazówek i sugestii praktycznych do tej 

trudnej i wymagającej pracy. 

www.eduterapeutica.com.pl/ 
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EduTerapeutica UMIEM PISAD (klasy 1-3) 

nr w katalogu SCWEW – 18/2022 

 
CO TO?  

Dwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju 

umiejętności czytelnego i poprawnego pisania: 

 koncentracja uwagi, 

 umiejętności grafomotoryczne, 

 pamięd wzrokowa i słuchowa: analiza i synteza, 

 reguły ortograficzne, 

 rozwijanie funkcji językowych, 

sylabizowanie i budowanie zdao. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych dwiczeo wspomagających rozwój kluczowych 

kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, zarówno w czasie zajęd ogólnych, 

jak i zajęd korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3. Dwiczenia 

i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą byd 

stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte 

są zgodne z podstawą programową. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 94 interaktywne dwiczenia klasowe lub indywidualne, 

 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 

 120 kart pracy – wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie 

wydrukowad z programu, 

30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie. 
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OPIS PROGRAMU: 

Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych dwiczeo i gier przeznaczonych do używania 

na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. 

Metoda zabawy, gry i dwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie 

zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skutecznośd uczenia się. Dwiczenia są 

różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. 

www.eduterapeutica.com.pl/ 

 

Akademia Pomysłów ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (klasy 1-3) 

nr w katalogu SCWEW – 19/2022

 
DLA KOGO?  

Pakiet Akademia pomysłów Zajęcia wyrównawcze przygotowany jest do prowadzenia 

zajęd z dziedmi w wieku 7-9 lat (klas I-III szkoły podstawowej). Pomoc dydaktyczna 

przeznaczona dla nauczycieli oraz pedagogów którzy wspomagają dziecko w rozwijaniu 

kompetencji polonistycznych, matematycznych oraz przyrodniczych. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Produkt może byd wykorzystany na zajęciach wyrównawczych dla uczniów 

wymagających wsparcia, ale także może znaleźd zastosowanie podczas zajęd z całą 

klasą. Może byd też zastosowany przez świadomych rodziców którzy chcą wesprzed 

swoje dziecko w domu przy wyrównywaniu deficytów szkolnych. 

Materiały mogą byd wykorzystane w pracy indywidualnej jak i grupowej. 

Poprzez zabawę, uczeo przejawiający trudności w nauce, w ciekawy sposób niweluje 

deficyty edukacyjne, nabiera pewności siebie i rozwija się. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

1. Segregator. 660 stron z kartami pracy: 

 Edukacja polonistyczna, 

 Edukacja matematyczna, 

 Edukacja przyrodnicza, 

http://www.eduterapeutica.com.pl/
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 40 plansz przyrodniczych. 

2. Teczka. 22 pomoce dydaktyczne 

 Gry matematyczne, 

 Gry polonistyczne, 

 Historyjki obrazkowe, 

 Przyrodnicza plansza obrotowa, 

 Mapy myśli, 

 Banknoty i monety, 

 Plansze ścieralne, 

 Pisaki suchościeralne, 

 Kości do gry, 

Pionki. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Korzystając z tych materiałów dydaktycznych, prowadzący zajęcia wyrównawcze ma 

możliwośd sprawnej organizacji pracy w grupie i jej indywidualizacji. Gotowe karty 

pracy usprawniają zaplanowanie dodatkowych lekcji i pozwalają na wszechstronne 

kształtowanie i wzmacnianie kompetencji uczniów. Zajęcia wyrównawcze realizowane 

w oparciu o ten pakiet są spójne i mają przejrzystą strukturę, co sprawia, że uczniowie 

radzą sobie jeszcze sprawniej z rozwiązywaniem kolejnych zadao, a trudne tematy 

stają się dla nich łatwiejsze do zrozumienia. Nauczyciel może bez trudu dobrad 

materiały zgodne z realizowanym na bieżąco programem – tak, aby w przystępny 

sposób omówid z uczniem zagadnienia sprawiające mu szczególną trudnośd, 

a materiały z teczki wykorzystad dla urozmaicenia zajęd lub zwizualizowania 

trudniejszych zagadnieo. 

http://akademiapomyslow.pwn.pl/ 

 

GO Sense FUNKCJE WZROKOWE (wiek 6-10 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 20/2022 

 

http://akademiapomyslow.pwn.pl/
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DLA KOGO?  

 dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziedmi z grupy ryzyka dysleksji 

i dyskalkulii, 

 również dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dziedmi ze spektrum autyzmu. 

DO CZEGO SŁUŻY? 

To zestaw przeznaczony do kształtowania percepcji oraz pamięci wzrokowej. 

OPIS PROGRAMU: 

Zestaw obejmuje dwiczone osobno lub łącznie obszary percepcji ze szczególnym 

uwzględnieniem analizy i syntezy wzrokowej: 

 kolory, 

 kształty, 

 desenie, 

 kierunki, 

 wielkości, 

 proporcje, 

 rozmieszczenie na płaszczyźnie, 

 rozmieszczenie w przestrzeni. 

Materiał podzielono na warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną (prowadzącą 

do znaków i liter) oraz warstwę pojęciową i językową. Program jest przeznaczony 

przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 dwiczenia interaktywne dostosowane do tablic multimedialnych, 

 grupowe gry i zabawy planszowe, 

 karty pracy, 

tworzące razem komplementarny zestaw materiałów dydaktycznych. 

Zestaw materiałów dodatkowych w pudełku:  

 instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnym i kartą rejestracyjną 

 6 woreczków po 18 kamieni (3 woreczki czarnych i 3 woreczki białych), 

 6 woreczków po 3 kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami, 

 6 długich grubych sznurków w 6 kolorach, 

 6 plansz biurkowych 30 x 30 cm, 

 18 kartonowych formatek z małymi elementami w różnych kształtach – 

po 3 w każdym kolorze, 

 6 kartonowych formatek z dużymi kołami – każde koło w innym kolorze, 

 36 woreczków foliowych na drobne elementy, 

 250 ekranów interaktywnych dwiczeo indywidualnych dwiczeo klasowych, 

 50 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i dwiczeniami 

multimedialnymi. 

https://www.hitobito.pl/oferta/gosense/ 

https://www.hitobito.pl/oferta/gosense/
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Harmonijny Rozwój SŁOWA I ZNAKI (wiek 5-7 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 21/2022 

 
DLA KOGO?  

Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci 

w wieku 5-7 lat. Materiały wchodzące w skład zestawu przygotowują do nauki 

w szkole, a jednocześnie pozwalają dzieciom uczyd się poprzez zabawę. Dwiczenia 

zostały dopasowane w taki sposób by wszechstronnie rozwijad zdolności dzieci. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Zestaw Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki pomaga nauczycielom realizowad podstawę 

programową wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Można wykorzystad 

go jako uzupełnienie programu nauczania, dzięki czemu nauczyciel urozmaica zajęcia 

z dziedmi. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki zawiera: 

 Gry interaktywne („Dopasuj przeciwne”, na zrozumienie relacji pomiędzy słowami 

i znakami, „Ułóż zdania” – umożliwi zrozumienie budowy zdania i języka 

symbolicznego, „Poeci” – dwiczenie oddechowe usprawniające mowę. 

 Karty pracy: Znajdź drogę – labirynt, Połącz pasujące, Szlaczki – skoki żabki, Znajdź 

parę, Znajdź sekwencję, Wytnij litery itp. 

 Grę dydaktyczną (wielkoformatową) „Słowa, litery, wyrazy”, która zawiera kartony 

z pasującymi do siebie rysunkami, literami oraz całymi wyrazami.  

Główną zabawą jest łączenie ze sobą danego obrazka z pierwszą literą oraz wyrazem. 

Dzięki tego typu dwiczeniom dzieci uczą się rozpoznawania liter, czytania, 

spostrzegawczości oraz koncentracji. 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU: 

Zadania dostępne w programie dzieci mogą wykonywad zarówno indywidualnie jak 

również zespołowo. Do pracy zespołowej można wykorzystad np. tablicę interaktywną, 
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a dzięki wykorzystaniu funkcji multidotyku może jednocześnie wykonywad dwiczenia 

kilkoro dzieci. Dzieci mogą współpracowad i eksperymentowad by osiągnąd złożony cel. 

DODATKOWO: 

Litery dostępne w kartach pracy nie zawierają znaków diakrytycznych. 

Można je wykorzystad na plakatach lub gazetkach. 

https://www.eisystem.pl/pomoce-dydaktyczne/ 

 

GO Play LICZĘ I ROZWIĄZUJĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 22/2022 

 
 

CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

  

https://www.eisystem.pl/pomoce-dydaktyczne/
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ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Liczę i rozwiązuję zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw 

do wyciśnięcia, 

 1 duża i 6 małych kości do gry, 

 plansza A2, 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

W zestawie GOPlay Liczę i rozwiązuję znalazły się gry, zabawy i scenariusze rozwijające 

podstawowe umiejętności matematyczne, ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia 

operacyjnego. Dzieci korzystają z elementów konkretnych nie tyle w zakresie samej 

fabuły, co przede wszystkim w zakresie możliwości manipulowania. Manipulowad 

można elementami w materialnej postaci kartoników, klocków, kostek, kamieni 

i grupujących je sznurków (z możliwością nadania kolejności), woreczków i pudełek, jak 

i w ich wirtualnych odpowiednikach, pojawiających się na tablicy multimedialnej lub 

mniejszych urządzeniach dotykowych (jeżeli są dostępne). 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 

 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 

Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak i 

wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 
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W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 

 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 

sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

GO Play WSPÓŁDZIAŁAM I CZUJĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 23/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

  

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Współdziałam i czuję zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z symbolicznymi twarzami, 

 naklejki na twarze (240 sztuk), 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Współdziałanie w grupie rówieśniczej to jedna z podstawowych umiejętności szkolnych 

i życiowych, dlatego warto ją rozwijad już w przedszkolu. Umiejętności rozpoznawania 

emocji koleżanek i kolegów, a także wyrażania i uświadamiania własnych emocji można 

kształtowad w sposób integralny jako element wszystkich przedszkolnych zabaw. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane w świecie realnym. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 

 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. Tablice multimedialne, chociaż 

coraz częściej są dostępne w przedszkolach, nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej 

klasy, dlatego często stosujemy multimedia sterowane przez nauczyciela (nauczyciel 

decyduje o dynamice i częściowo o treści wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia 

dzieci samych z technologią i jednocześnie zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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GO Play ROZUMIEM I MÓWIĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 24/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Rozumiem i mówię zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z rysunkami do tworzenia opowiadao, 

 2 duże kostki do gry z kolorowymi kropkami do losowania elementów 

kartonowych, 

 po 3 czarne i białe kamienie do losowania, 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 
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NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Zestaw GOPlay Rozumiem i mówię rozwija umiejętności związane z mową i pismem, 

wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Komunikacja 

to nie tylko słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbole, które są 

łatwo przyswajane przez przedszkolaki, a jednocześnie przygotowują do znacznie 

trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu 

komunikacji wizualnej. 

Autorzy nie zapomnieli też o rozumieniu przekazu językowego – dzieci dwiczą 

budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalonym znaczeniu, uczą 

się podstaw logiki i odróżniania prawdy od fałszu. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 

 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 

Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak 

i wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 

 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 
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sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

GO Play SPOSTRZEGAM I ROZPOZNAJĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 25/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Spostrzegam i rozpoznaję zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm do wyciśnięcia, z dużymi i małymi 

kształtami w 6 pastelowych kolorach, 

 6 kostek do gry do losowania kolorów, 

 Po 12 czarnych i białych kamieni do gier i dwiczeo pamięci wzrokowej, 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Zestaw GOPlay Spostrzegam i rozpoznaję rozwija percepcję wzrokową, 

spostrzegawczośd i komunikację w zakresie wizualnym wykorzystując do tego zabawy 

rozgrywane w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych 

multimediów. Dzieci uczą się rozróżniad, wyszukiwad, zapamiętywad układy, znajdowad 

sekwencje: znaków, kolorów, rozmiarów, kierunków lub deseni zanurzonych 

w odpowiednich do wieku przedszkolaków fabułach. Mimo udziału elementów 

wirtualnych, większośd działao rozgrywanych jest przy pomocy realnych przedmiotów 

– elementów kartonowych, klocków, kamyków, którymi dzieci manipulują łącząc 

percepcję wzrokową z dotykiem oraz odczuwaniem pozycji ciała i jego ruchu. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 

 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 

Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak 

i wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 
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 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 

sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

GO Play DBAM I SZANUJĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 26/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Dbam i szanuję zawiera: 
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 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm – odpady i kosze do segregowania, 

 10 lnianych woreczków do przechowywania elementów kartonowych, 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Dbałośd o otoczenie – zarówno o porządek w salach przedszkolnych, jak i porządek 

w szerszym zakresie – kształtuje się od najmłodszych lat. Nawyki i postawy warto 

rozwijad właśnie w przedszkolu, żeby dzieci wkraczające w wiek szkolny były już 

przygotowane do postawy odpowiedzialnej wobec kolegów, rodziny, szkoły i – szerzej 

patrząc – wobec społeczeostwa. Nie zawsze wymaga to osobnych zabaw. Nawyki 

można kształtowad przy okazji rutynowych czynności i innych zajęd. Dzieci uczą się też 

w najprostszych zabawach rozumienia ograniczenia zasobów i odnawialności zasobów. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 

 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 

Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak 

i wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 
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 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 

sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

GO Play GRAM I PLANUJĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 27/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

  

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Gram i planuję zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw 

do wyciśnięcia, 

 12 drewnianych pionków do gry, 

 6 kości do gry, 

 plansza A2, 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Myślenie strategiczne i algorytmiczne to jedne z ważniejszych umiejętności 

we współczesnym świecie (chod zapewne były ważne od początków ludzkości). 

Jak rozwijad takie umiejętności wśród przedszkolaków? Postanowiliśmy zrezygnowad 

z nadmiernej cyfryzacji, modnego, ale wąskiego „kodowania” i zbyt trudnych 

problemów. Zaczynamy od podstaw i to zwykle „analogowo”, w prostych grach 

i zabawach, z dużym udziałem faktycznego ruchu samych dzieci, wykonujących 

algorytmy i sprawdzających skutecznośd przyjętych strategii. Jednak podstawy te są 

wbrew pozorom głębokie, sięgające w skrajnie uproszczony sposób do zasadniczych 

problemów poważnych gier i samej informatyki. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 

 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 
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Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak 

i wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 

 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 

sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

GO Play BUDUJĘ I TWORZĘ (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 28/2022 

 
CO TO? 

Seria GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy, 

przeznaczonych na zajęcia z dziedmi 5 i 6-letnimi, przede wszystkim w przedszkolnych 

i szkolnych „zerówkach”. Seria pozwala rozwijad w zabawie umiejętności 

przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci 

i związane z tym emocje. 

WAŻNE: 

Program przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi 

(monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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DO CZEGO SŁUŻY?  

Seria GoPlay wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta 

z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – 

na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeo wokół nas – zarówno w salach 

przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny 

i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne 

i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

Zestaw GOPlay Buduję i tworzę zawiera: 

 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami do budowania postaci 

i miejsc, 

 4 wiązki sznurków w 6 kolorach, 

 duży papier origami 20 x 20 cm w 30 kolorach, 

 100 ekranów dwiczeo multimedialnych, 

 50 kart pracy i plansz do wydrukowania. 

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki 

i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST IDEA: 

Chod może się wydawad, że mówienie o umiejętnościach technicznych i inżynierskich 

przedszkolaków jest nieadekwatne do ich etapu rozwojowego, to jednak podstawy 

tych właśnie umiejętności kształtują się już w najmłodszych latach życia. Kształtowanie 

umiejętności budowania złożonych statycznych i dynamicznych układów, składających 

się z najprostszych elementów, warto połączyd z kształtowaniem postaw – chęci 

i ciekawości budowania połączonego z eksperymentowaniem. Nawet jeżeli skutkiem 

eksperymentu będzie piękna katastrofa, to właśnie zrozumienie własnych błędów jest 

często najlepszą nauką. 

OPIS SERII: 

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz 

„analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziedmi. 

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działao – 

obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś 

osobnym – wkracza w przestrzeo klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie 

realnym. 

ZASOBY SERII: 

 Scenariusze zajęd obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych 

oraz angażujących całą grupę dzieci. 

 Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach. 

 Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze. 
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 Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, 

woreczki, kamienie. 

 Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw. 

 Gry i zabawy multimedialne. 

Chociaż seria zawiera gotowe scenariusze, to zasoby serii – zarówno tradycyjne, jak 

i wirtualne – są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskooczone 

możliwości tworzenia nowych zajęd. 

W PIGUŁCE: 

 Seria GoPlay przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci/uczniów 5, 6-letnich. 

 W zabawie rozwija umiejętności szkolne. 

 Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym. 

 Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie. 

 Otwarta na inwencję nauczyciela. 

Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną. 

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach, 

nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia 

sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści 

wydarzeo) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie 

zachowuje czynną rolę nauczyciela. 

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/ 

 

Moje Bambino ROZWIJANIE KOMPETENCJI 

EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH (6-10 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 29/2022 

 
  

https://www.hitobito.pl/oferta/goplay/
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OBSZARY WSPARCIA: 

 samodzielnośd, 

 samoświadomośd, 

 samoregulacja, 

 zainteresowania, 

 motywacja wewnętrzna, 

 identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnienia, przestrzeganie norm 

i obowiązujących zasad, 

 ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), 

 odpowiedzialnośd, 

 rozumienie zachowao i sytuacji społecznych, 

 przyjmowanie perspektywy innych, 

 przewidywanie zachowania innej osoby, 

 rozpoznawanie zachowao asertywnych, 

 rozumienie komunikacji, 

 efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, 

 kultury osobistej, manier, 

 wyrażanie szacunku, empatia, 

 cierpliwośd, 

 myślenie o innych, 

 słuchanie innych, 

 podtrzymywanie przyjaźni, 

 radzenie sobie ze stresem, 

 rozwiązywanie konfliktów i problemów, 

 podejmowanie wyborów, 

 skuteczne współdziałanie w zespole, 

 funkcjonowanie w grupie, 

 praca na rzecz innych, 

niesienie pomocy itp. 

CO TO I DLA KOGO?  

W programie Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych znajdują się zestawy 

scenariuszy zajęd grupowych i indywidualnych przeznaczonych do pracy z każdym 

uczniem, szczególnie w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych. 

ZESTAW MATERIAŁÓW: 

 blisko 300 ekranów multimedialnych z interaktywni dwiczeniami, 

 dwiczenia multimedialne, 

 scenariusze zajęd, 

 zestaw materiałów dodatkowych, 
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 poradnik metodyczny, 

 kurs obsługi, 

gwarancja. 

WAŻNE: 

Dwiczenia multimedialne i scenariusze zajęd adresowane do młodszych i starszych 

uczniów szkoły podstawowej (6-13 lat). 

OPIS PROGRAMU: 

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to: 

 dwa programy , których celem jest wzmocnienie oddziaływao terapeutycznych 

i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy 

w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych 

sytuacjach społecznych, 

 programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego 

siebie oraz przeciwdziałające występowaniu nieakceptowanego społecznie 

zachowania, 

 dwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania 

empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także 

kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem 

rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi, 

 materiały, które zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, mogą byd adresowane 

do większej grupy dzieci i młodzieży (uczestniczącej w zajęciach: 

socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, godzin 

wychowawczych, świetlicowych, terapii pedagogicznej, edukacyjnych, 

odbywających się podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, edukacyjnych 

z zakresu edukacji społecznej w klasach i młodszych i starszych szkoły 

podstawowej). 

 osobne zbiory dwiczeo dostosowane dla dzieci nieumiejących czytad oraz dla 

uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany i dwiczenia 

bardziej złożone. 

DODATKOWO: 

Zestaw zawiera dwa programy (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego 

licencje dla 3 użytkowników oraz dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia 

pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci 

(np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia). 

https://mojebambino.pl/ 
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MÓWik 2.0 (5-6 lat) 

nr w katalogu SCWEW – 30/2022 

 
W ZESTAWIE? 

 tablet SAMSUNG Galaxy TAB A 10.4 z oprogramowaniem „MÓWik 2.0”, 

 karta z kodem służącym do rejestracji konta, 

 skrócony podręcznik, 

 naklejka na tablet, 

wzmocniona obudowa. 

DO CZEGO SŁUŻY?  

MÓWik to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety 

z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu 

łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest 

to proteza mowy. Służy do wspierania komunikacji alternatywnej AAC. 

DLA KOGO? 

Dla osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, 

choroby lub niepełnosprawności. 

Dla osób w różnym wieku: z afazją, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, 

Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyzartrią itp. Dla wszystkich, 

którzy nie mogą  porozumiewad się mową w sposób zrozumiały dla innych. 

DODATKOWO: 

Użytkownicy mogą korzystad z dodatkowych bezpłatnych aplikacji do nauki i terapii 

(Gadaczek, seria MówikMemory) wyposażonych w symbole systemu MÓWik, 

a dodatkowo z pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki polskiego systemu 

językowego przez osoby niemówiące. 

OPIS PROGRAMU: 

Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą 

i męską oraz 12 000 symboli. Zestaw symboli jest dostosowany do języka polskiego 

i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą byd 

pobierane bezpłatnie. 
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PROFIL INDYWIDUALNY: 

Istnieje możliwośd tworzenia indywidualnych profili ustawieo dla różnych 

użytkowników na jednym urządzeniu np. do testowania na potrzeby szkoły lub 

poradni. Istnieje możliwośd dopasowania obsługi oprogramowania w tablecie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, które nie mogą wskazywad symboli palcem. 

KORZYSTANIE Z PROGRAMU: 

Program „MÓWik” ma możliwośd dostosowania ustawieo i interfejsu programu 

do różnych niepełnosprawności, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje 

również możliwośd robienia i wstawiania zdjęd, własnych grafik i obrazów z Internetu. 

Użytkownik może tworzyd z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane 

przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisad informacje 

za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywad je za pomocą syntezy mowy. Układ 

tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi 

w języku polskim. Każdy egzemplarz oprogramowania jest wyposażony w tablice 

startowe, które mogą byd dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika. 

https://mowik.pl/ 
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