
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J. M. ILOŚĆ

1 program komputerowy

zestaw  gier rozwijających pamięć, wspomagających koncentrację oraz pobudzających wyobraźnię u dzieci w 

wieku 5-9 lat. Każdy z czterech programów zawiera min. 20 ćwiczeń o wielu stopniach trudności, które 

stymulują rozwój intelektualny i poznawczy dzieci,  tematyką nawiązują do pór roku: Wiosna, Lato, Jesień, 

Zima.

zestaw 1

2 program komputerowy

gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-10 lat, kształcąca umiejętność czytania i pisania. Program uczy płynnie i ze 

zrozumieniem czytać oraz reguł poprawnego pisania.

Różnorodne ćwiczenia interaktywne, animacje, kolorowe ilustracje i narracje dostosowane do wieku odbiorcy, 

swobodnie wprowadza w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów (tzw. jednostek językowych). Program jest w 

pełni dostosowany do polskiego systemu edukacyjnego. 

Główne cechy programu:

    min. 170 różnorodnych zadań

    min. 200 multimedialnych stron

    połączenie zabawy i nauki

    staranne opracowanie metodyczne

    zróżnicowany stopień trudności zadań

    podział na jednostki językowe

    ilustrowany słowniczek ortograficzny

    gry utrwalające pisownię trudniejszych wyrazów

   ilustracje i animacje

    piosenki, wierszyki, fragmenty baśni

    przeznaczony również dla dzieci z zaburzeniami czytania i pisania 

szt 1

3 program komputerowy

program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne 

zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową nauczania w ramach EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w 

klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Plansze składają się z przygotowanych specjalnie dla najmłodszych uczniów gier, łamigłówek, prezentacji oraz 

filmów edukacyjnych. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne, które pozwalają na 

efektywne przekazywanie treści nauczania oraz zwiększają poziom skupienia uwagi uczniów. Dopisywanie 

komentarzy, możliwość zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy 

ułatwiają nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Zawarte w planszach ćwiczenia 

interaktywne dają dzieciom możliwość zdobywania nowych wiadomości i doskonalenia umiejętności.

Plansze do edukacji wczesnoszkolnej składają się z dwóch części:

1. Ćwiczenia interaktywne

2. Prezentacje, filmy

szt 1

4 program komputerowy

Program przeznaczony do nauki fizyki na poziomie ponadgimnazjalnym przy wykorzystaniu tablicy 

interaktywnej. Program posiada funkcję analizy pracy ucznia, automatycznie dostosowująca materiał do jego 

poziomu. Program posiada funkcję analizy rozwiązanych zadań po każdym wykonanym zadaniu.

szt 1



5 program komputerowy

zestaw programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, 

wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

zestaw zawiera m. in.:

• min. 1000 interaktywnych ćwiczeń i 300 kart pracy do wydruku,

• możliwość pracy z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności,

• różnorodne programy narzędziowe, np. Recytuję i śpiewam, Układanki,

• rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń,

• możliwość pracy indywidualnej lub grupowej.

• wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe.

(UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie 

MicroSD),

• Nośnik z min. 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

Program współpracuje również z tablicą interaktywną oraz komputerem z panelem dotykowym.

zestaw 1

6 program komputerowy

Program przeznaczony jest dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy potrzebują 

wsparcia związanego z codziennymi problemami wychowawczymi swoich podopiecznych, nieograniczona 

liczba stanowisk w szkole, wieczysta licencja. 

Główne cechy programu:

- narzędzia diagnostyczne

- scenariusze zajęć psychoedukacyjnych oraz terapeutycznych

- przykładowe ścieżki terapii dla uczniów z konkretnymi problemami

- przykładowe indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz Inną dokumentację wymaganą w 

placówkach edukacyjnych

- procedury prawne opisujące w sposób szczegółowy drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach 

problemowych

- prezentacje tematyczne oraz poradniki dla nauczycieli

- interaktywne materiały dla uczniów

- materiały dla rodziców

Wymagane moduły tematyczne dla szkoły podstawowej:

- przeciwdziałanie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej

- zachowanie autoagresywne w tym samookaleczanie, próby samobójcze, bulimia i anoreksja oraz wycofanie 

(niemożności adaptacji w środowisku) i nadmierna nieśmiałość

zestaw 1

7 program komputerowy

program do nauki ekologii dla najmłodszych. Stanowi on doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i 

wychowawców wspomagającą wprowadzanie dzieci w świat ekologii

Materiały opracowane zarówno dla nauczycieli jak i uczniów podzielone zostały na 6 kategorii głównych:

zanieczyszczenia powietrza

zanieczyszczenia wód

ochrona gleb i lasów

produkcja żywności

odpady

ginące rośliny i zwierzęta

Wszystkie materiały zawarte w progrmie są przygotowane do wydruku, co umożliwia pracę z dziećmi bez 

konieczności siedzenia przed komputerem. 

szt 2



8 program komputerowy - pakiet

Pakiet składa się z min. dwóch programów, które przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli szkoły 

podstawowej chcących zwiększyć aktywność dzieci na lekcjach.

Główne informacje: licencja wielostanowiskowa (20 stanowisk w szkole), wieczysta

Pakiet zawiera informacje o wielu zwierzętach, zarówno tych, które można spotkać w okolicznym lesie jak i 

tych, które występują wyłącznie w innych częściach świata. Programy umożliwiają nauczycielom prowadzenie 

ciekawych lekcji, co jest szczególnie ważne w szkole podstawowej. Programy podzielone są na część 

teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszej z nich poznają informacje o zwierzętach, a w drugiej ją utrwalają 

poprzez  zabawy i gry.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

- o zwierzętach, które można spotkać na wsi i w jej pobliżu, na polach, łąkach, w lasach, w stawach, czy rzekach

- o zwierzętach z całego świata

zestaw 1

9 multimedialny atlas przyrodniczy

Program komputerowy posiada m. in.: Możliwość obserwowania przyrody w makroskali, min. 8 szczegółowych 

map obrazujących przyrodniczą naturę naszego globu, min. 23 000 encyklopedycznych haseł z zakresu nauk 

przyrodniczych, Okno na najpiękniejsze cuda świata przyrody, min. 2 500 ilustracji, min. 135 interakcji, animacji 

i wykładów, które odsłonią przed Tobą największe sekrety zjawisk przyrodniczych, Pomoc w twórczym 

porządkowaniu natury, max. 200 tabel umożliwiających opracowywanie własnych zestawień i analiz, 

Możliwość obserwowania wpływu czasu na wybrane zjawiska, Panoramy które przeprowadzą Cię przez 

przebieg najważniejszych zmian ewolucyjnych trwających miliony lat.

szt 2

10 program komputerowy

Program - interaktywne oprogramowanie przedmiotowe wspomagające nauczanie przyrody w szkole 

podstawowej, przeznaczone do wykorzystania na komputerach z projektorem lub tablicach interaktywnych dla 

klas 1-3. Program realizuje wytyczne Unii Europejskiej oraz polskiego Ministerstwa Edukacji, budując 

umiejętności kluczowe poprzez cykl ćwiczeń pobudzających kreatywne i analityczne myślenie. W programie 

znajduje się ponad 1500 slajdów prezentacyjnych - kilkaset nagrań wideo i animacji obrazujących najważniejsze 

procesy zachodzące w przyrodzie, bogaty wybór sprawdzonych technik pamięciowych, dopasowanych do 

różnych profilów uczenia się, a także praktyczne przykłady wykorzystania mnemotechnik w danej lekcji oraz 

pytania kontrolne podsumowujące każdy dział.

TEMATY DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

1) ŚWIATŁO

2) MATERIAŁY 

3) ZWIERZĘTA I ROŚLINY 

5) CZŁOWIEK

4) SIŁY

6) DŹWIĘKI 

7) ELEKTRYCZNOŚĆ 

8) ORGANIZMY ŻYWE

szt 1

11 program komputerowy

Multimedialna gra edukacyjna do nauki przyrody w formie zabawy. Przeznaczona dla dzieci 10-13 letnich. 

Poruszane zagadnienia:

- Atmosfera: Ciało fizyczne, substancja, zjawisko; Pierwiastek i związek chemiczny; Powietrze; Pogoda; Optyka 

i akustyka; Klimat 

- Woda na Ziemi: Woda substancja życia; Przemiany wody na Ziemi; Morza i oceany; Jeziora, rzeki i lodowce; 

Zanieczyszczenia wód 

- Gleby, skały minerały: Ciała stałe; Elektryczność i magnetyzm; Jak powstają gleby?; Niszczenie gleb.                   

szt 1



12 program komputerowy

Multimedialna gra edukacyjna do nauki przyrody w formie zabawy. Przeznaczona dla dzieci 10-13 letnich. 

Poruszane zagadnienia:                                                                                                                                                                            

Krajobrazy Ziemi: Historia badana Ziemi, Rzezba powierzchni Ziemi, Krajobrazy Ziemi,

Fauna i flora: Cechy organizmów zywych, Fitogeografia, Zoogeografia, Klasyfikacja organizmów,

Uklad Sloneczny: Wszechswiat, Ziemia w Ukladzie Slonecznym.

Zadania dla ucznia.

szt 1

13 program komputerowy

Encyklopedyczny przewodnik interaktywny o tematyce odpady i recykling. Zawiera zagadnienia związane z 

powstawaniem odpadów oraz sposoby ich późniejszego unieszkodliwiania, powstawanie i klasyfikacja 

odpadów, podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność lub stwarzane przez nie ryzyko.

Licencja bezterminowa, upoważnia do kopiowania i przekazywania uczniom w obrębie danej jednostki 

edukacyjnej.

Program zawiera poniższe tematy: 1. Podział odpadów, 2. System recyklingu, 3. Odpady niebezpieczne - 

oznakowanie, zasady postępowania i unieszkodliwiania, 4. Oznaczenia na opakowaniach, 5. Definicje, 

słowniczek pojęć, 6. Dane liczbowe i statystyczne (wykresy, diagramy)

7. Materiały ćwiczeniowe, sprawdzające i metodyczne, 8. Animowaną grę edukacyjną dotyczącą segregacji

szt 1

14 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej

Oprogramowanie do tablic interaktywnych szkoła ponadgimnazjalna, pakiet przedmiotowy fizyka. Zawierający 

wykłady wzbogacone m.in. o filmy animowane i wideo, a także interaktywne ćwiczenia oraz prezentacje, które 

ułatwią zrozumienie poszczególnych zagadnień z zakresu fizyki i dadzą możliwość dokładnej analizy 

doświadczeń i zjawisk fizycznych. Wskazana jest możliwość porównania przebiegu eksperymentów 

przeprowadzanych w pracowni fizycznej z zarejestrowanymi w programie. Program zgodny z podstawą 

programową zatwierdzoną przez MEN. 

szt 1

15 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej

Oprogramowanie do tablic interaktywnych szkoła ponadgimnazjalna, pakiet przedmiotowy matematyka. 

Wykłady wzbogacone m.in. o filmy animowane i wideo, a także interaktywne ćwiczenia oraz prezentacje. 

Zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. 

szt 1

16 program komputerowy - pakiet

Zestaw składa się z: 

1. Multimedialnego Geograficznego Atlasu  Świata zawierającego minimum 20 map interaktywnych; 

2. E-mapy i dane ekonomiczne. Książka z płytą CD; 

3. Interaktywne mapy turystyczno-topograficzne z zestawami zadań maturalnych dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. (płyta CD). Program zawiera interaktywne mapy turystyczno-topograficzne 

wraz z ćwiczeniami. Program umożliwia przygotowanie testów, zawiera samouczek oraz umożliwia 

wyświetlania map na tablicy za pomocą urządzeń zewnętrznych np. rzutnik. 

4. Generator testów część 1, 2, 3. Zakres rozszerzony (płyta),  

Program diagnozujący dla nauczyciela do wykorzystania na zajęciach z geografii. Umożliwia szybkie tworzenie 

testów oraz ich modyfikację.  Programy zgodne z podstawą programową MEN.

zestaw 1



17 program komputerowy

Przewodnik i atlas interaktywny po Polskich Parkach Narodowych na płycie CD. Najważniejsze formy ochrony 

przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie. Zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych 

obszarów chronionych. opisy poszczególnych parków narodowych, interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi 

parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami 

wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO; Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet 

interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody.

Z programu można korzystać przy pomocy komputera, projektora oraz tablicy interaktywnej.

Licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w 

obrębie danej jednostki edukacyjnej. 

szt 1

18 program komputerowy

Plansza interaktywna (oprogramowanie) stanowiąca pomoc dydaktyczna do nauczania przyrody przeznaczona 

do nauki dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Program zawiera minimum 40 różnych interaktywnych plansz. 

Treść zawartych materiałów musi być zgodną z podstawą programową do nauczania przyrody w klasach 4-6. 

Program daje możliwość przeprowadzania testów oraz dopisywanie na planszach komentarzy przez 

nauczyciela. 

szt 1

19 program komputerowy - pakiet

program składa się z dwóch części: edukacyjnej oraz praktycznej. W części edukacyjnej przedstawione zostały 

informacje o poszczególnych województwach wraz z danymi statystycznymi. Dla każdego województwa można 

uzyskać informacje o warunkach naturalnych, przemyśle, rolnictwie, transporcie, zabytkach i ciekawych 

miejscach w każdym z województw, pozna sławnych polaków z nim związanych oraz będzie mógł zobaczyć 

zdjęcia najciekawszych miejsc.

Ogólne informacje o każdym z województw można wydrukować.

Oprócz informacji o poszczególnych województwach przedstawione zostały również dane na temat Polski. W 

części praktycznej znajdują się gry, które posłużą użytkownikom do utrwalania wiedzy.

Główne informacje: licencja wielostanowiskowa (20 stanowisk w szkole), wieczysta.

szt 1

20 program komputerowy
Program komputerowy zawierający zdjęcia mikroskopowe, rysunki stanowiący uzupełnienie doświadczeń przy 

użyciu mikroskopu. Program zawiera min. 400 różnych zdjęć i rysunków.
szt 1

21 program komputerowy

Łatwy w obsłudze symulator, który pozwala na przeprowadzanie doświadczeń w 3D.  Program może być 

używany jako narzędzie do demonstracji - na przykład na tablicy interaktywnej przy użyciu rzutnika 

multimedialnego lub tablicy multimedialnej. Yenka w szkole lub w domu.

Program obejmuje następującą tematykę:

Światło i Dźwięk  - eksperymenty z dźwiękiem, wodą, falami świetlnymi oraz promieniowaniem.

Siła i Ruch – badanie pocisków, oscylacji, grawitacji i ruchu.

Elektryczność i Magnetyzm - symulowanie produkcji energii elektrycznej, transmisja energij elektrycznej oraz 

symulacja prostych, analogowych obwodów elektrycznych.

szt 1

22 program komputerowy
Multimedialna encyklopedia obejmująca swym zakresem przedmioty szkolne: fizykę, matematykę, chemię 

oraz informatykę. 
szt 2

23 program komputerowy
Multimedialna encyklopedia obejmująca swym zakresem przedmioty szkolne: fizykę, matematykę, chemię 

oraz informatykę. 
szt 1

24 program komputerowy
Program interaktywny przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela na zajęciach z biologii do nauki o 

ukłądzie nerwowym człowieka.
szt 1

25 program komputerowy
Program interaktywny przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela na zajęciach z biologii do nauki o 

budowie szkieletu człowieka.
szt 1

26 program komputerowy

Program komputerowy przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela na zajęciach z fizyki. Zakres 

tematyczny programu obejmuje co najmniej: kinemtykę, dynamikę, mechanikę, elektryczność, optyka, 

astronomia, termodynamika oraz tworzy symulacje praw fizyki. 

szt 1



27 program komputerowy

Program komputerowy przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela przy wykorzystaniu tablicy 

multimedialnej. Program umożliwia nauczycielowi tworzenie spersonalizowanych zajęć, licencja 

wielostanowiskowa.

szt 1

28 program komputerowy

Program komputerowy będacy atlasem interaktywnym przedstawiającym parki narodowe w Polsce. Program 

przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Parki 

narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce - interaktywny atlas i przewodnik po parkach narodowych na 

CD

szt 4

29 program komputerowy

Program przeznaczony do nauki chemii na poziomie ponadgimnazjalnym przy wykorzystaniu tablicy 

interaktywnej. Program posiada funkcję analizy pracy ucznia, automatycznie dostosowującą materiał do jego 

poziomu. Program posiada funkcję analizy rozwiązanych zadań po każdym wykonanym zadaniu.

szt 6

30 program komputerowy
Multimedialna encyklopedia i multimedialny atlas świata przeznaczone jako pomoc dydaktyczna dla 

nauczyciela na zajęciach z geografii. 
zestaw 1

31 program komputerowy

Program przeznaczony do nauki matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym przy wykorzystaniu tablicy 

interaktywnej. Program posiada funkcję analizy pracy ucznia, automatycznie dostosowująca materiał do jego 

poziomu. Program posiada funkcję analizy rozwiązanych zadań po każdym wykonanym zadaniu.

szt 4

32 program komputerowy

Program przeznaczony do nauki na zajęciach z matematyki geometrii. Licencja jednostanowiskowa. Program 

przeznaczony do wykorzystania przez nauczyciela na zajęciach z matematyki. Program daje możliwość co 

najmniej: tworzenia trójwymiarowych konstrukcji, tworzenia działań używając podtawowych pojęć z algebry, 

badania brył, obserwowaniu przekrojów brył. 

zestaw 2

33 program komputerowy

Program przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela na zajęciach z biologii do nauki o genetyce i 

dziedziczności. Program zawiera co najmniej tematy: podstawowe informacje dotyczące genetyki, różne typy 

kultur, podstawowe zagadnienia z genetyki molekularnej. 

szt 1

34 program komputerowy

Program przeznaczony do nauki biologii na poziomie ponadgimnazjalnym przy wykorzystaniu tablicy 

interaktywnej.  Program posiada funkcję analizy pracy ucznia, automatycznie dostosowująca materiał do jego 

poziomu.

szt 3

35 program komputerowy

program przeznaczony dla najmłodszych użytkowników komputera, daje możliwość odkrywania i poznawania 

tego, co jest dla niego tajemnicze i fascynujące, a więc świat, który go otacza. W programie dzieci mają okazję 

nauczyć się rozpoznawania podstawowych kształtów, kolorów i dźwięków. Elementy te wkomponowane w 

różnego rodzaju zgadywanki, puzzle i labirynty, sprawiają, że nauka staje się dla dziecka doskonałą przygodą i 

zabawą.

- Podstawy czytania, pisania

- Podstawy liczenia

- Nazywanie osób, przedmiotów, zwierząt

- Rozpoznawanie kształtów, kolorów i dźwięków.

szt 1



36 program komputerowy

program dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Poprzez odpowiednio opracowane zabawy i ćwiczenia, dzieci 

doskonalą umiejętności czytania, pisania i liczenia. Wyrabiają w sobie zdolności rozumienia pojęć, umiejętności 

postrzegania i kojarzenia. Ponad 100 ciekawie skonstruowanych lekcji, a także wiele interesujących łamigłówek 

i zadań, mają na celu zachęcenie dzieci do głębszego odkrywania i zdobywania wiedzy.

- Doskonalenie pamięci i rozumienia

- Porównywanie i ćwiczenie spostrzegawczości

- Czytanie, pisanie i liczenie

- Nauka zasad odczytywania zegara

- Zabawa w układanie puzzli i pokonywanie labiryntów

szt 1

37 program komputerowy

Program złożony z zestawu ćwiczeń multimedialnych wspierający rozwój poznawczy dziecka odbywającego 

roczne przygotowanie przedszkolne, a także wspomagający organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 

korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Progam zawiera:

- min. 680 ćwiczeń opracowanychna tablicę interaktywną,

- min. 150 kart pracy do wydruku,

- min. 20 nowych ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w każdym tygodniu roku szkolnego,

- wsparcie w organizacji zajęć dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne (m.in. usprawnianie 

percepcji słuchowej i wzrokowej, ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej, a także – z zakresu edukacji 

polonistycznej – głoskowanie, zabawy z literami),

- pomoc w organizacji zabaw matematycznych dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne 

(np. przeliczanie zbiorów, liczby 0–10, określanie kierunków, szacowanie, klasyfikowanie, wybrane czynności 

praktyczne),

- wsparcie na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych na pierwszym etapie edukacyjnym,

- wsparcie na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym.

szt 1

38 program komputerowy

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w 

edukacji wczesnoszkolnej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 oraz do zajęć 

ogólnych w klasach 1.

Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku 

dysleksji, dysortografii i dyskalkulii; wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o 

podłożu wychowawczym lub emocjonalnym; przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły 

się czytania, pisania, liczenia.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

- ćwiczenia interaktywne - do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych;

- karty - do samodzielnej pracy uczniów

Zestaw pomocny jest w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 

lat, a w przypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Zestaw składa się z trzech części - czytanie, pisanie, liczenie.

Nieograniczona liczba stanowisk w szkole, wieczysta licencja

zestaw 1



39 program komputerowy

Karty pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji 

wczesnoszkolnej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 oraz do zajęć ogólnych 

w klasach 1, wspomagający naukę czytania.

Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku 

dysleksji, dysortografii i dyskalkulii; wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o 

podłożu wychowawczym lub emocjonalnym; przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły 

się czytania, pisania, liczenia.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

- ćwiczenia interaktywne - do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych;

- karty - do samodzielnej pracy uczniów

Zestaw pomocny jest w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 

lat, a w przypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Nieograniczona liczba stanowisk w szkole, wieczysta licencja

szt 1

40 program komputerowy

program do nauki matematyki, przeznaczony jest dla uczniów klas podstawowych 1-3. Oprogramowanie 

poprzez ciekawą formułę gier edukacyjnych, pomaga doskonalić umiejętności matematyczne.

Oprogramowanie daje możliwość dostosowania stopnia trudności w danej grze do potrzeb konkretnego 

użytkownika. Można to osiągnąć, dzięki automatycznemu zwiększaniu stopnia trudności od najmniejszego do 

największego. Można także ustawić ręcznie stopień trudności wybierając z 4 poziomów. Pierwszy dodawanie i 

odejmowanie do 10, potem do 20 bez przekroczenia progu 10, następnie do 20 z przekroczeniem progu 10, a 

na koniec dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie do 100.

Główne informacje: licencja wielostanowiskowa (20 stanowisk w szkole), wieczysta.

szt 1


