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O serii mTalent 

TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata.

Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, co przy odpowiedniej 
stymulacji i pracy przychodzi już później z łatwością i pomaga w osiągnięciu SUKCESU  
W ŻYCIU. Bez względu na diagnozę początkową.

Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz 
przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego 
celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się na postać dziecka, które sięga gwiazd.

Takie myślenie jest u nas intuicyjne, a jednocześnie podyktowane nadchodzącymi zmianami, 
np. zapowiedziami szerszego i powszechnego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Witamy w świecie mTalent!



INDYWIDUALIZACJA

www.ekreda.pl – bezpłatne 
narzędzie do samodzielnego 

tworzenia interaktywnych 
materiałów edukacyjnych dla 

nauczycieli i terapeutów, wiele 
gotowych materiałów 

do wykorzystania.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Produkty interaktywne zostały 
uzupełnione przez pakiet 

autorskich pomocy tradycyjnych 
oraz zestawy drukowalnych 
kart pracy uzupełniających 
multimedialne ćwiczenia 

na ekranach.

METODYKA

Autorami są terapeuci-praktycy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
którzy wiedzą, czego potrzeba 

najbardziej w codziennym procesie 
terapeutycznym. Produkty są 
opiniowane, walidowane na 

grupach odbiorczych. Użytkownicy 
będą mogli brać udział 

w webinarach, których ukończenie 
będzie nagradzane imiennymi 

certyfikatami.

SZKOLENIE i ROZWÓJ

Do każdego kupionego produktu 
z serii mTalent dodane jest 

BEZPŁATNIE szkolenie z zakresu 
wytwarzania interaktywnych 

pomocy dydaktycznych (np. na 
tablicę interaktywną). Szkolenie 

jest przygotowane przez eksperta 
z wieloletnim stażem 

w nauczaniu nauczycieli 
i terapeutów.

WYGODA

Produkty działają na wszystkich 
urządzeniach (komputerach, 

tabletach, smartfonach) i można 
z nich korzystać w dowolnym 

miejscu lub czasie, zarówno online 
jak i bez dostępu do Internetu.

DOSTĘPNOŚĆ 

W produktach zastosowano 
specjalne, konsultowane 

z terapeutami rozwiązania 
graficzno-funkcjonalne. Dzięki 
temu stały się one optymalne 

w odbiorze dla jak najszerszego 
grona odbiorców.



ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I

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

Z czego się składa? Z blisko dwóch tysięcy ekranów interaktywnych oraz zestawu 
materiałów dodatkowych w jednym pudełku (np. autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne 
karty pracy, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki itd.).

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

Ile kosztuje? 1590 zł 

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



Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE to:

• najnowszy, a wkrótce również najobszerniejszy interaktywny 
produkt logopedyczny na rynku,

• blisko dwa tysiące interaktywnych ekranów (i liczba ta będzie 
się zwiększać),

• produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią 
projektowania pomocy technologicznych wspomagających 
logopedów w Polsce,

• ponad 20 tytułów obejmujących materiał z różnych 
zakresów terapii logopedycznej, w tym jedyna na rynku 
multimedialno-książkowa propozycja do logopedycznych 
zajęć grupowych,

• jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich 
etapów terapii głosek, a także dodatkowo z ćwiczeniami 
z zakresu etapów ponadstandardowych,

• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał 
językowy,

• poza częścią multimedialną znajdują się tu również autorskie 
publikacje drukowane, które powstały specjalnie do tego 
produktu (np. książki: Krótkie, dłuższe, sympatyczne 
WYLICZANKI LOGOPEDYCZNE, zawierające blisko 300 
wyselekcjonowanych i niepublikowanych wcześniej 
tekstów terapeutycznych, Grupowe zajęcia logopedyczne 
– scenariusze spotkań, Logopedycznik z materiałem 
językowym do pracy na co dzień,  pomoce tradycyjne, 
drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny i inne),

• produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl



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

Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 
i dydaktyczno-wyrównawczych, a także  innych mających na celu kształtowanie i nabywanie 
umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III).

Z czego się składa? Z ponad 500 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

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

Ile kosztuje? 1890 zł

MATEMATYKA I



Program MATEMATYKA I w usystematyzowany i nieszablonowy spo-
sób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. 
Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów 
pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczy-
cieli matematyki oraz pedagoga specjalnego. Podany materiał ce-
chują następujące rozwiązania metodyczne:

• od konkretu do abstrakcji,

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

• zadania na logiczne myślenie,

• ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie 
jest rozdzielone na mniejsze etapy,

• produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których 
mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na 
zajęcia,

• wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, 
a także odczytywaniu wykresów,

• zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,

• elementy kodowania, a także przykłady matematyki 
twórczej,

• inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia 
kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo 
matematycznym,

• zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne.

W programie MATEMATYKA I materiał ćwiczeniowy podzielony jest 
na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wy-
dzielone zestawy ćwiczeń, 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

5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl



PERCEPCJA WZROKOWA

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

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

Z czego się składa? Z ponad 500 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

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

Ile kosztuje? 1950 zł 



Program PERCEPCJA WZROKOWA to:

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy 
z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/
wzrokowej), 

• pierwszy produkt interaktywny na polskim rynku oparty 
o metodę M. Frostig,

• produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,

• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów 
publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości 
zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, 
drukowalne karty, poradnik metodyczny),

• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Produkt jest podzielony na trzy części: pierwsza z nich zawiera ma-
teriał tematyczny, druga atematyczny, a trzecia – materiał języko-
wy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, 
które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków). 
Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące 
grupy zadań. W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podob-
nych obszarów:

1. Stałość spostrzegania 

2. Spostrzeganie figury i tła

3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni

4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych

5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

6. Pamięć wzrokowa

7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych 
obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga 
i koncentracja).

Każdy z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje), atematyczny 
(symbole i figury) oraz językowy (litery i cyfry).

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl



PERCEPCJA SŁUCHOWA

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

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

Z czego się składa? Z ponad 500 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

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

Ile kosztuje? 1950 zł



Produkt PERCEPCJA SŁUCHOWA to:

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy 
z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/
wzrokowej),

• zbiór ponad 500 interaktywnych ekranów, 

• materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,

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

• produkt zgodny z wytycznymi DOSTĘPNOŚCI dla osób 
z niepełnosprawnościami.

W produkcie wydzielono następujące działy:

1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków

2. Sekwencje i rytmy

3. Słuch fonemowy

4. Synteza słuchowa

5. Analiza słuchowa

6. Pamięć słuchowa i polecenia złożone

7. Rymy i zagadki

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

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl



TRUDNOŚCI W PISANIU I

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki 
i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej

Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 
rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) 
oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające 
tradycyjną naukę pisania liter.

Z czego się składa? Z blisko 1000 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

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

Ile kosztuje? 1350 zł



Produkt TRUDNOŚCI W PISANIU (I) to:

• innowacyjny, a jednocześnie prosty w użyciu zestaw 
kształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia 
odręcznego, a także przygotowujący rękę do trudnej, ale 
niezbędnej sztuki pisania,

• atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, 
 np. terapii ręki, jeśli trudności w pisaniu zostaną 
zdiagnozowane,

• baza blisko 1000 ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi na 
tablicę interaktywną, komputer z monitorem dotykowym lub 
tablet (wymienione urządzenia nie są elementem zestawu),

• zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie 
zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na tablicę 
interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych (poza 
umiejętnością pisania) obszarów, przydatnych w późniejszym 
życiu uczniów (np. mowa, precyzja, propriocepcja, 
koordynacja ogólna),

• największy na rynku zestaw ćwiczeń uwzględniających wiele 
umiejętności potrzebnych w trakcie nauki pisania, przed nią, 
 jak i w przypadku niepowodzeń,

• dostosowany przez specjalistę materiał do pracy z 4 
zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości 
grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, 
pięciolatków oraz ostatnie dla grupy dzieci 6/7 letnich),

• technologia wspomagająca intuicję w edukacji, np. 
automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu, 
kolejność kreślenia  w przypadku liter, kontrola liczby 
przeciętych konturów i pominiętych punktów i inne,

• pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności 
grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej, 

• zestaw pomocy dodatkowych uatrakcyjniających ćwiczenia 
paluszków,

• podręcznik metodyczny napisany przez specjalistę trudności 
 w pisaniu i wieloletniego członka Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji (p. Małgorzata Rożyńska).



LogoTest

Zestaw interaktywnych kwestionariuszy do logopedycznych badań 
przesiewowych

Do czego służy? Do przesiewowych badań logopedycznych. 

Z czego się składa? Z ponad 300 ekranów interaktywnych. 

Dla kogo? Dla logopedów i innych specjalistów zajmujących się przesiewowym badaniem 
mowy.

Ile kosztuje? BEZPŁATNY 



LogoTest to:

• 3 wersje produktu: dla dzieci w wieku 3-6 lat, 7-10 lat oraz 
z obniżoną sprawnością intelektualną,

• Kwestionariusz, który można pobrać/używać poprzez 
platformę www.mTalent.pl i aplikację mLibro (offline),

• materiał do pracy z tabletem, tablicą interaktywną 
i komputerem. 

Jak pracować z LogoTestem? To proste! 

1. Zarejestruj się na bezpłatnej platformie mTalent.pl,

2. Zaloguj się i wejdź w zakładkę „Katalog”,

3. Znajdź wybraną część „LogoTestu” wśród proponowanych 
materiałów, kliknij w niego,

4. Po kliknięciu, należy wybrać opcję „Dodaj” – od tego 
momentu możesz cieszyć się produktem LogoTest bez 
ograniczeń, wchodząc w zakładkę „Moje programy” lub 
korzystając z jego wersji bez konieczności dostępu do 
Internetu (prze aplikację mLibro). 

LogoTest jest wynikiem ogólnopolskiego projektu, w który za-
angażowani byli logopedzi, nauczyciele przedszkola, nauczyciele 
wczesnoszkolni, pedagodzy specjalni oraz dzieci z całej Polski. Akcji 
stworzenia interaktywnego zbioru kwestionariuszy do logopedycz-
nych badań przesiewowych patronują naukowo i merytorycznie 
m.in. Uniwersytet Gdański, poradnia LOGO-figle oraz fundacja 
Między słowami. 

Kwestionariusz obejmuje kilka obszarów ważnych w przesiewowej 
diagnostyce mowy, np. badanie artykulacji, badanie rozumienia 
oraz sprawność narządów mownych. W zestawie LogoTest znajdują 
się trzy kwestionariusze: dla dzieci w wieku 3-6 lat, dla dzieci 7-10 lat 
oraz dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną (prace projek-
towe nad dwoma ostatnimi jeszcze trwają).

Ponieważ LogoTest to inicjatywa otwarta, wciąż rozwijana, zachę-
camy, aby zgłaszali Państwo sugestie zmian i poprawek. Chcemy 
stworzyć narzędzie dostosowane do potrzeb jak najszerszej grupy 
odbiorców. Możliwość zmian można zgłaszać do końca 2019 roku.

Więcej informacji na temat ogólnopolskiego projektu na stronach 
www.logotest.pl oraz www.mtalent.pl



Produkty z serii mTalent mają 3 główne cele:

1
indywidualizacja

2
• profilaktyka

• diagnoza
• terapia

3
umiejętności 

kluczowe

wspomagać 
indywidualizację pracy 
z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi

kształtować 
umiejętności 

kluczowe

atrakcyjnie i mądrze 
wspomagać profilaktykę, 
diagnozę, terapię w wielu 
obszarach



Każdy z programów serii mTalent

• tworzony jest przez doświadczony Zespół autorski, ekspercki i testowy, 

• działa na wszystkich urządzeniach, które ma aktualnie do dyspozycji terapeuta/
nauczyciel, tj. na laptopach, komputerach stacjonarnych, tablicach i monitorach 
interaktywnych, tabletach i smartfonach (bez względu na system), 

• był przed publikacją walidowany i sprawdzany przez najważniejszych testerów: dzieci, 
terapeutów i nauczycieli, 

• jest ofertą kompleksową – składa się zarówno z elementów interaktywnych, 
dostępnych na platformie edukacyjnej www.mtalent.pl jak i tradycyjnych, specjalnie   
do każdego produktu zaprojektowanych, 

• jest jedyną ofertą na rynku, w której materiał terapeutyczny nie jest zamknięty, czyli 
można go dostosować do konkretnego dziecka (indywidualizacja), a liczba zasobów  
(np. ekranów interaktywnych i kart pracy) stale się powiększa, 

• można używać zarówno w trybie online, jak i offline (bez dostępu do Internetu), 

• jest zgodny z wytycznymi na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

• jest świetnym uzupełnieniem zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych,

• jest dostosowany zarówno graficznie jako i poziomem trudności materiału do 
odbiorcy młodszego (w przedziale wiekowym 3-11 lat). W przypadku odbiorców 
z niepełnosprawnością intelektualną, o doborze materiału decyduje wiek rozwojowy (nie 
metrykalny). Wersje dla uczniów starszych (inne grafiki, inny poziom trudności ćwiczeń) 
do poszczególnych produktów serii mTalent – w przygotowaniu! 

* Do prawidłowego korzystania z produktów konieczna jest rejestracja na platformie edukacyjnej mTalent.pl 
(online) i/lub ściągnięcie aplikacji mLibro (do pracy offline).

* W razie pytań technicznych związanych z rejestracją i użytkowaniem platformy zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego pod numerem 58 7647500 lub mailowego pod adresem info@mtalent.pl. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. 
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Learnetic S.A. 
ul. Azymutalna 9 B1, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842705459
www.learnetic.pl, +48 58 7647500 

Zapraszamy do kontaktu:
info@mtalent.pl, +48 888 326 001, www.mtalent.pl



Serdecznie polecamy inne produkty firmy Learnetic, które z powodzeniem mogą pomóc 
w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

• www.dzwonek.pl – nowoczesna platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli, 
multibooki różnych wydawców, wiele bezpłatnych funkcji (w tym dziennik elektroniczny) 
oraz konkursy przedmiotowe, 

• www.ekreda.pl – bezpłatna platforma do samodzielnego tworzenia interaktywnych 
materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i terapeutów, wiele gotowych materiałów do 
wykorzystania! 

• www.labolab.pl – badawcze pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy, 
czyli nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej dla SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

* Aktualne wersje produktów i szersze informacje znajdziecie Państwo na stronach: 
www.mtalent.pl i www.learnetic.pl



Learnetic S.A. ul. Azymutalna 9 B1, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842705459

www.learnetic.pl, +48 58 7647500

Autoryzowany dystrybutor serii mTalent:

”
Możliwość wydawania dźwięków podczas prezentacji obiektu, dowolne powtarzanie 

czynności dające poczucie sprawstwa, wybieranie preferowanych odsłon (stron), 
wywoływanie różnych reakcji, aktywizowanie skojarzeń – wszystko to wspomaga 
spostrzeganie, tworzenie się pojęć w umyśle dziecka, zapamiętywanie, myślenie 

przyczynowo-skutkowe i inne istotne w tym momencie rozwoju procesy poznawcze.

dr Małgorzata Cackowska, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Gdański – Pedagogika) 


