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TRUDNOŚCI
W PISANIU

Zdalne lekcje 
Oprogramowanie do nauki  
w szkole i w domu
Szkoła podstawowa



Szkoły otwarte? Szkoły zamknięte?  

Zorganizuj efektywne lekcje 
multimedialne bez względu na 
okoliczności!
Pandemia koronawirusa pokazała, że szkoły muszą być przygo-
towane na funkcjonowanie także na odległość, a edukacja zdalna 
może być czymś więcej niż tylko jednorazowym rozwiązaniem. 
Dlatego już teraz zadbaj o  swoją szkołę, uczniów i  nauczycieli 
i  wybierz odpowiednie pomoce edukacyjne, które sprawdzą się 
zarówno w stacjonarnym, jak i zdalnym trybie pracy.

Nowoczesne programy edukacyjne dla szkół mogą być wyko-
rzystywane nie tylko w klasach. Mogą stanowić także doskonałe 
wsparcie dla nauczyciela zawsze wtedy, kiedy zajęcia nie mogą 
odbyć się w tradycyjny sposób. Co więcej dzięki odpowiednim za-
sobom edukacja na odległość może być dużo skuteczniejsza, niż 
wskazywały na to dotychczasowe doświadczenia, a przy tym też 
– całkowicie bezpieczna.

Jeśli szukasz takich właśnie rozwiązań dla swojej szkoły, podpo-
wiadamy – wybierz programy interaktywne wydane przez gdań-
ską firmę Learnetic. Są to nowoczesne i sprawdzone merytorycz-
nie materiały przygotowane zgodnie z  podstawą programową 
przez nauczycieli i ekspertów tworzących multimedialne pomoce 
dydaktyczne już od ponad 30 lat. Zapraszamy do lektury katalo-
gu. Zobacz, jakie rozwiązania mogą już za chwilę trafić do Twojej 
szkoły!
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Programy edukacyjne od Learnetic
1. Wspierają pracę grupową w szkole i indywidualną w domu.

2. Są stworzone w nowoczesnej technologii, która pozwala nauczy-
cielowi otrzymywać automatyczne raporty z pracy (np. domowej) 
swoich uczniów.

3. Są zgodne z podstawą programową i sprawdzone merytorycznie.

4. Działają zarówno on-line, jak i off-line (po ściągnięciu) oraz są 
intuicyjne i proste w obsłudze.

5. Można je uruchomić na niemal dowolnym urządzeniu multime-
dialnym: komputerze, tablecie, smartfonie, tablicy i monitorze 
interaktywnym.

6. Są doskonałą odpowiedzią na potrzebę edukacji na odległość.

Wiele z produktów Learnetic 
wpisuje się w założenia nauczania 
hybrydowego, łącząc w sobie 
wartość materiałów tradycyjnych 
i multimedialnych.
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5-8
KLASY

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe: 

Biologia
Programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmioto-

we to nowoczesne, sprawdzone merytorycznie i zgodne 

z podstawą programową zasoby do nauki w szkole i zdal-

nie w domu. Materiały z tej serii to setki interaktywnych 

ekranów wypełnionych zróżnicowanymi ćwiczeniami, 

symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl
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 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),

 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów 72 interaktywne obiekty (po-
kazy slajdów, interaktywne ilustracje),

 14 gier dydaktycznych,

 14 zagadnień,

 3 plansze interaktywne,

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym.

Wszystkie tematy lekcji zawartych w  MPP: Biologia zostały podzielo-
ne na trzy typy zasobów: Powtórz wiedzę, Sprawdź się i Czas na test, 
dzięki czemu uczniowie i  nauczyciele znajdą tutaj zarówno materiały 
teoretyczne, zadania praktyczne oraz treści sprawdzające stan wiedzy.

Lista zagadnień:

1. Biologia jako nauka

2. Ekologia i ochrona środowiska

3. Budowa i funkcjonowanie 
komórki

4. Chemizm życia

5. Ewolucja życia

6. Funkcjonowanie organizmów

7. Królestwo roślin

8. Królestwo zwierząt. 
Bezkręgowce

9. Królestwo zwierząt. 
Kręgowce

10. Organizm człowieka. Część 1

11. Organizm człowieka. Część 2

12. Genetyka

13. Bakterie i wirusy

14. Stan zdrowia i choroby
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7-8
KLASY

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe:

Chemia
Programy z  serii Multimedialne Pracownie Przedmioto-

we to nowoczesne, sprawdzone merytorycznie i zgodne 

z podstawą programową zasoby do nauki w szkole i zdal-

nie w domu. Materiały z tej serii to setki interaktywnych 

ekranów wypełnionych zróżnicowanymi ćwiczeniami, sy-

mulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl
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Lista zagadnień:

1. Materia

2. Wewnętrzna budowa materii

3. Reakcje chemiczne

4. Gazy

5. Roztwory wodne

6. Kwasy

7. Wodorotlenki

8. Sole

9. Węglowodory

10. Pochodne węglowodorów

11. Organiczne związki chemicz-
ne o znaczeniu biologicznym 
(białka, cukry, tłuszcze)

 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),

 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D,

 11 gier dydaktycznych,

 11 zagadnień,

 4 plansze interaktywne,

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym.

Wszystkie tematy lekcji zawartych w  MPP: Chemia zostały podzielo-
ne na trzy typy zasobów: Powtórz wiedzę, Sprawdź się i Czas na test, 
dzięki czemu uczniowie i  nauczyciele znajdą tutaj zarówno materiały 
teoretyczne, zadania praktyczne oraz treści sprawdzające stan wiedzy.
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Multimedialne Pracownie Przedmiotowe: 

Fizyka
Programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmioto-

we to nowoczesne, sprawdzone merytorycznie i zgodne 

z podstawą programową zasoby do nauki w szkole i zdal-

nie w domu. Materiały z tej serii to setki interaktywnych 

ekranów wypełnionych zróżnicowanymi ćwiczeniami, 

symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

7-8
KLASY
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 39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),

 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby 
interaktywne,

 13 gier dydaktycznych,

 13 zagadnień,

 3 plansze interaktywne,

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym.

Wszystkie tematy lekcji zawartych w  MPP: Fizyka zostały podzielone 
na trzy typy zasobów: Powtórz wiedzę, Sprawdź się i Czas na test, dzięki 
czemu uczniowie i  nauczyciele znajdą tutaj zarówno materiały teore-
tyczne, zadania praktyczne oraz treści sprawdzające stan wiedzy.

Lista zagadnień:

1. Zjawiska cieplne

2. Ruch drgający i fale 

3. Elektrostatyka

4. Energia

5. Fale elektromagnetyczne

6. Hydrostatyka i aerostatyka

7. Magnetyzm

8. Optyka

9. Prąd elektryczny

10. Ruch

11. Siły

12. Właściwości materii

13. Świat fizyki
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KLASY

5-8

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe: 

Geografia
Programy z  serii Multimedialne Pracownie Przedmioto-

we to nowoczesne, sprawdzone merytorycznie i zgodne 

z podstawą programową zasoby do nauki w szkole i zdal-

nie w domu. Materiały z tej serii to setki interaktywnych 

ekranów wypełnionych zróżnicowanymi ćwiczeniami, sy-

mulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

NOWOŚĆ 
2020 
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Lista wybranych zagadnień:

1. Położenie i podział admini-
stracyjny Polski

2. Klimat Polski

3. Rodzaje gleb w Polsce

4. Rodzaje lasów w Polsce

5. Rodzaje surowców 
mineralnych

6. Gęstość zaludnienia, przyrost 
naturalny i migracje ludności

7. Podział gospodarki na sektory

8. Główne uprawy i zwierzęta 
hodowlane w Polsce

9. Walory turystyczne Polski

10. Środowisko przyrodnicze Azji

11. Kontrasty społeczne i gospo-
darcze w Indiach

12. Klimat strefy 
międzyzwrotnikowej

13. Rolnictwo w Afryce 
Zachodniej

14. Ekologiczne skutki wylesiania 
Amazonii

15. Rozwój technologii na przy-
kładzie Doliny Krzemowej

16. Kultura i środowisko Australii

 60 lekcji (po 20 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),

 758 ekranów, 20 materiałów audiowizualnych, 20 gier dydaktycznych,

 setki ilustracji,

 20 zagadnień,

 multimedialny globus i mapy świata, Polski i Europy,

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym.

Wszystkie tematy lekcji zawartych w MPP: Geografia zostały podzielo-
ne na trzy typy zasobów: Powtórz wiedzę, Sprawdź się i  Czas na test, 
dzięki czemu uczniowie i  nauczyciele znajdą tutaj zarówno materiały 
teoretyczne, zadania praktyczne oraz treści sprawdzające stan wiedzy.
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Multimedialne Pracownie Przedmiotowe: 

Matematyka
Programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmioto-

we to nowoczesne, sprawdzone merytorycznie i zgodne 

z podstawą programową zasoby do nauki w szkole i zdal-

nie w domu. Materiały z tej serii to setki interaktywnych 

ekranów wypełnionych zróżnicowanymi ćwiczeniami, 

symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

4-8
KLASY
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 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),

 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slideshow, 111 symulacji, 22 
obiekty 3D,

 31 gier dydaktycznych,

 22 zagadnienia,

 3 plansze interaktywne,

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym

Wszystkie tematy lekcji zawartych w MPP: Matematyka zostały podzie-
lone na trzy typy zasobów: Powtórz wiedzę, Sprawdź się i Czas na test, 
dzięki czemu uczniowie i  nauczyciele znajdą tutaj zarówno materiały 
teoretyczne, zadania praktyczne oraz treści sprawdzające stan wiedzy.

Lista zagadnień:

1. Liczby naturalne

2. Rachunki pisemne

3. Liczby dodatnie i ujemne

4. Liczby całkowite

5. Ułamki zwykłe

6. Ułamki dziesiętne

7. Liczby naturalne i ułamki

8. Liczby wymierne

9. Procenty

10. Potęgi

11. Pierwiastki

12. Wyrażenia algebraiczne

13. Figury geometryczne

14. Pola figur

15. Równania liniowe

16. Prędkość, droga i czas

17. Wielokąty

18. Prostopadłościany i sześciany

19. Figury przystające i symetrie

20. Graniastosłupy

21. Ostrosłupy

22. Statystyka 
i prawdopodobieństwo
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Multimedialne Pracownie Przedmiotowe: 

Godzina  
wychowawcza
Program MPP: Godzina wychowawcza to nowoczesne 

zasoby i  gotowe scenariusze zajęć pozwalające w  łatwy 

i  merytoryczny sposób przeprowadzić w  rozmowę na 

ważne społecznie tematy, która zaangażuje całą klasę. 

A dzięki wykorzystaniu multimedialnych zasobów możli-

we jest to zarówno w szkole, jak i w edukacji na odległość.

12+
WIEK

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl
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 30 tematów lekcyjnych, dotykających takich zagadnień, jak: fake 
news, trolling, dojrzewanie, uzależnienia, mowa nienawiści (hate 
speech), patriotyzm czy asertywność,

 prawie 100 ćwiczeniowych zasobów interaktywnych (po 2 lub 3 do 
wykonania w klasie i jedna lekcja uczniowska na zagadnienie),

 zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej,

 przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zawierający gotowe sce-
nariusze lekcji i karty pracy,

 przydatne dodatki w postaci tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Zestaw MPP: Godzina wychowawcza powstał z  myślą o  młodzieży li-
cealnej i uczęszczającej do starszych klas podstawowych. Dzięki tej po-
mocy dydaktycznej nauczyciel może w sposób ciekawy i merytoryczny 
omówić z uczniami zagadnienia dotyczące problemów współczesnego 
świata. Ma również szansę pomóc młodym ludziom w ukształtowaniu 
ich światopoglądu.

Lista wybranych zagadnień:

1. Asertywność

2. Autorytety

3. Choroby

4. Depresja

5. Emocje

6. Fake news

7. Formy dyskryminacji

8. Hate speech

9. Inność czy normalność?

10. Netykieta

11. Pieniądze miarą sukcesu?

12. Pokój czy wojna?

13. Praca, która hańbi

14. Przestrzeganie zakazów

15. Religijność

16. Rozwód i związki rodzinne

17. Seks (grupa wiekowa 12-15)

18. Seks (grupa wiekowa 15-18)

19. Przyglądamy się starości

20. Współczesny patriotyzm

15



Interaktywne Plansze Przyrodnicze: 

Biologia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, 
czego potrzebuje nauczyciel, aby wytłumaczyć na-
wet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie 
i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. Seria IPP 
świetnie sprawdzi się zarówno w  klasie podczas 
lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jak 
i w domu podczas zajęć na odległość.

Lista tematów:

1. Biologia jako nauka

2. Budowa i funkcjonowanie komórki

3. Chemizm życia

4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby

5. Królestwo roślin

6. Królestwo zwierząt

7. Organizm człowieka

8. Genetyka

9. Ekologia

10. Ochrona środowiska

IPP: Biologia to 80 plansz interaktywnych 
zawierających między innymi:

 Pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów 
wszystkich królestw.

 Interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów 
i prezentujące nawet najdrobniejsze elementy roślin, zwie-
rząt, wirusów, grzybów i bakterii.

 Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania do-
świadczeń i obserwacji metodą naukową.

 Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między inny-
mi odwzorowanie obrazu medycznego, anatomia ludzkie-
go ciała i budowa wewnątrzkomórkowych struktur.

 Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych śro-
dowiskach, m.in. filmy przyrodnicze nagrywane w  siedli-
skach wielu gatunków ptaków.

 Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zoba-
czenia tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko.

Na IPP: Biologia składa się:

 80 zagadnień

 ponad 300 interaktywnych ekranów

 blisko 1000 ilustracji i zdjęć

 10 modeli 3D

 24 filmy

W pudełku IPP znajduje się pięć drukowanych plakatów do powieszenia w 
klasie, w tym wyjątkowy prezent – plakat zawierający mnóstwo elementów 
rozszerzonej rzeczywistości (AR)!

5-8
KLASY
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W pudełku IPP znajduje się pięć drukowanych plakatów do powieszenia 
w klasie, w tym wyjątkowy prezent – plakat zawierający mnóstwo elemen-
tów rozszerzonej rzeczywistości (AR)!

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: 

Chemia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, 
czego potrzebuje nauczyciel, aby wytłumaczyć na-
wet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie 
i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. Seria IPP 
świetnie sprawdzi się zarówno w  klasie podczas 
lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jak 
i w domu podczas zajęć na odległość. 

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

Lista tematów:

1. Materia

2.  Wewnętrzna budowa materii

3. Reakcje chemiczne

4. Gazy

5. Roztwory wodne

6. Wodorotlenki i kwasy

7. Sole

8. Węglowodory

9. Pochodne węglowodorów

10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu 
biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

 IPP: Chemia to 80 plansz interaktywnych 
 zawierających między innymi:

 Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w spo-
sób silnie nawiązujący do życia codziennego.

 Interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym 
pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzo-
rach i ilustracjach.

 Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór 
warunków lub danych wpływa na przebieg i wynik prezen-
towanych procesów.

 Filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone 
zarówno w  laboratorium, jak i  zachodzące w  najbliższym 
otoczeniu.

 Trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek.

Na IPP: Chemia składa się:

 80 zagadnień

 prawie 200 interaktywnych ekranów

 blisko 500 ilustracji i zdjęć

 ponad 60 filmów i animacji

 prawie 50 trójwymiarowych modeli

7-8
KLASY

17



Interaktywne Plansze Przyrodnicze: 

Fizyka
Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, 
czego potrzebuje nauczyciel, aby wytłumaczyć na-
wet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie 
i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. Seria IPP 
świetnie sprawdzi się zarówno w  klasie podczas 
lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jak 
i w domu podczas zajęć na odległość.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

Lista tematów:

1. Ruch

2. Siły

3. Energia

4. Zjawiska cieplne

5. Właściwości materii

6. Hydrostatyka 
i aerostatyka

7. Elektrostatyka

8. Prąd elektryczny

9. Magnetyzm

10. Ruch drgający i fale

11. Optyka

12. Fale 
elektromagnetyczne

13. Świat fizyki

IPP: Fizyka to 80 plansz interaktywnych 
zawierających między innymi:

 Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne 
w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy 
i wykresy.

 Przykładowe obliczenia krok po kroku.

 Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy 
dobór warunków lub danych wpływa na przebieg i wy-
nik prezentowanych zjawisk.

 Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i prze-
prowadzanie doświadczenia.

 Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające za-
gadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia 
codziennego.

Na IPP: Fizyka składa się:

 80 zagadnień

 prawie 200 interaktywnych ekranów

 blisko 600 ilustracji i zdjęć

 ponad 50 filmów i animacji

7-8
KLASY

W pudełku IPP znajduje się pięć drukowanych plakatów do powieszenia w 
klasie, w tym wyjątkowy prezent – plakat zawierający mnóstwo elementów 
rozszerzonej rzeczywistości (AR)!
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Interaktywne Plansze Przyrodnicze: 

Geografia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, 
czego potrzebuje nauczyciel, aby wytłumaczyć na-
wet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie 
i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. Seria IPP 
świetnie sprawdzi się zarówno w  klasie podczas 
lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jak 
i w domu podczas zajęć na odległość.

Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.naTablice.pl

Lista wybranych tematów:
1. Mapa Polski

2. Krajobrazy Polski

3. Lądy i oceany na 
Ziemi

4. Krajobrazy świata

5. Ruchy Ziemi

6. Współrzędne 
geograficzne

7. Geografia Europy

8. Sąsiedzi Polski

9. Środowisko przy-
rodnicze Polski

10. Mój region i „mała 
ojczyzna”

11. Azja

12. Afryka

13. Ameryka Północna 
i Południowa

14. Australia i Oceania

15. Obszary 
okołobiegunowe

IPP: Geografia to 80 plansz interaktywnych  
zawierających między innymi:

 Filmy, animacje i  prezentacje zdjęć obrazujące różnorod-
ne krajobrazy Polski i świata, w tym charakterystyczne dla 
nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze 
i  zjawiska pogodowe wyjaśniające przyczyny i  skutki ich 
występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy 
wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).

 Interaktywne mapy.

 Prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, 
fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane 
statystyczne z wykresami i mapami.

 Interaktywne, trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrze-
ganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawa-
nie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych 
geograficznych, ruch Ziemi.

KLASY

5-8

W pudełku IPP znajduje się pięć drukowanych plakatów do powieszenia 
w klasie, w tym wyjątkowy prezent – plakat zawierający mnóstwo elemen-
tów rozszerzonej rzeczywistości (AR)!
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Domyślnie zestawy LaboLAB stanowią mobilne 
wyposażenie szkolnych pracowni przyrodni-
czych, jednak są to produkty nowoczesne, które 
w  swych założeniach realizują także model na-
uczania hybrydowego (blended learning). Dzięki 
temu mogą być wykorzystane również w eduka-
cji na odległość.

Pracę zdalną z LaboLAB umożliwia multimedial-
na zawartość każdego z  pakietów. W  zestawie 
znajdują się m.in. ćwiczenia, cyfrowe wersje po-
radników metodycznych dla nauczyciela, inte-
raktywne podręczniki dla uczniów, karty obser-
wacji, a  także symulacje różnych doświadczeń 
i  projektów naukowych, które są wyjątkowo 
przydatne, kiedy dostęp do szkolnej pracow-
ni, a  tym samym wykonanie eksperymentu, jest 
niemożliwe.

W ofercie znajduje się dziewięć zestawów 
LaboLAB przypisanych do przedmiotów bio-
logia, chemia, fizyka i geografia. Każdy pakiet 
poświęcony jest osobnemu zagadnieniu, które-
go tematyka powiązana jest z treścią aktualnej 
podstawy programowej.

Modułowe pracownie przyrodnicze dla szkół podstawowych LaboLAB to rozbudowany 
pakiet do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń i  projektów badawczych 
w  klasie do 30 osób, a  także symulacje i  ćwiczenia na tablice i  monitory interaktywne, 
scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne dla nauczyciela.

20



Biologia
LaboLAB: Struktury roślin i zwierząt – 21 lekcji

LaboLAB: Materia i energia w ekosystemach – 21 lekcji

LaboLAB: Życie w ekosystemach – 17 lekcji

Geografia
LaboLAB: Pogoda i klimat – 21 lekcji

LaboLAB: Zmieniająca się planeta Ziemia – 22 lekcje

LaboLAB: Ziemia i kosmos – 19 lekcji

Chemia
LaboLAB: Struktura i właściwości materii – 21 lekcji

Fizyka
LaboLAB: Siły i oddziaływania – 17 lekcji

LaboLAB: Energia. To działa! – 23 lekcje

Przeczytaj więcej na  
www.LaboLAB.pl
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Seria mTalent to:

 ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu programów wspierających 
terapeutów,

 najobszerniejsza seria programów terapeutycznych na rynku (ponad 
10 000 interaktywnych ekranów!),

 jedyne programy terapeutyczne, które w całości możesz uruchomić 
na niemal dowolnym urządzeniu multimedialnym (komputer, laptop, 
tablet, tablica interaktywna, smartfon),

 jedyne programy terapeutyczne, z których możesz korzystać wszę-
dzie tam, gdzie tego potrzebujesz (a nie tylko tam, gdzie program 
został zainstalowany).

Interaktywna zawartość pomocy z serii mTalent to jednak nie wszystko. 
W pudełku każdego programu znajdują się także podręczniki metodycz-
ne, szczegółowe instrukcje, gotowe scenariusze zajęć, karty pracy oraz 
inne tradycyjne pomoce dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć 
i skupienie uwagi uczniów.

Czy wiesz, że mTalent to jedyne na polskim rynku programy wspierające 
terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrzne-
go oprogramowania? Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeń-
stwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zdalnej 
terapii.

Seria programów mTalent została zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty 
i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 
Produkty z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące 
interaktywnych ćwiczeń, które można wykorzystać jako wsparcie terapii stacjonarnej lub zdalnej.
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Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną na
www.mTalent.pl

Zobacz nowy katalog 
programów z serii  mTalent na  

www.learnetic.pl/mtalent_katalog
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Dzwonek.pl to opracowana w Polsce platforma e-learningowa oferująca 
komplet narzędzi pozwalających na pracę zdalną szkoły. To jedyna plat-
forma klasy LMS (learning management system), która pozwala korzy-
stać z materiałów interaktywnych proponowanych przez różnych wy-
dawców, firmy, fundacje i inne instytucje edukacyjne.

Platforma Dzwonek.pl w  czasie pandemii koronawirusa stała się jed-
nym z  najczęściej wybieranych przez szkoły rozwiązań do edukacji na 
odległość. W pierwszej połowie roku 2020 korzystało z niej ponad 60% 
placówek w Polsce!

Najważniejsze funkcje platformy Dzwonek.pl

 Bogata biblioteka e-podręczników i innych materiałów 
edukacyjnych

 Bezpieczna komunikacja między nauczycielami i uczniami

 Zlecanie zadań uczniom

 Monitorowanie pracy uczniów (automatyczne raporty ułatwiające 
pracę nauczycieli)

 Pełna integracja z portalem eKreda.pl

Dostęp do programów edukacyjnych wydanych przez firmę Learnetic odbywa się przy użyciu 
nowoczesnej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl oraz aplikacji mLibro, która pozwala na pracę 
bez do internetu. Dostęp do materiałów specjalistycznych wspierających terapię realizowany jest 
przez platformę mTalent.pl.

Dzwonek.pl Premium

Dzwonek.pl w wersji premium to nowe i rozbudowane funkcje będące 
odpowiedzią na zmiany w edukacji i nowe oczekiwania uczniów i ich ro-
dziców, nauczycieli oraz administracji edukacyjnej. Na platformie udo-
stępnione zostały kompleksowe narzędzia umożliwiające nowoczesną, 
bezpieczną i  skuteczną edukację na odległość zarówno w  czasie za-
mknięcia szkół, jak i podczas realizacji idei blended learningu (nauczania 
hybrydowego).
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ZADBAJ O DOSTĘP 
DO NOWOCZESNYCH 
NARZĘDZI W TWOJEJ 
SZKOLE. 

Wypróbuj Dzwonek.pl 

Premium i przekonaj się, 

że nauka na odległość może 

być łatwa, efektywna i co 

najważniejsze bezpieczna. 

W ramach okresu próbnego 

dana placówka otrzyma 

bezpłatny dostęp do 

Dzwonek.pl Premium na 

czas 30 dni. Aby otrzymać 

dostęp do okresu próbnego 

lub uzyskać więcej informacji 

na ten temat, skontaktuj się 

z nami pod adresem  

info@learnetic.com.

Funkcje dostępne w Dzwonek.pl Premium

 Wirtualna klasa, czyli lekcje wideo
 Wirtualna klasa to bezpieczne i  stabilne rozwiązanie pozwalające na 

prowadzenie wideo-lekcji oraz aktywizacji uczniów na odległość. Pra-
cując z  wirtualną klasą, nauczyciel otrzymuje do dyspozycji wirtualną 
tablicę, którą może współdzielić z uczniami, możliwość udostępniania 
ekranu oraz korzystania z biblioteki zasobów na Dzwonek.pl. Ucznio-
wie mogą natomiast używać czatu, zgłaszać swoją aktywność w postaci 
wirtualnego „podniesienia ręki”, a także – po wcześniejszym przyzwole-
niu przez nauczyciela – korzystać z własnej kamery i mikrofonu.

 Komunikacja w ramach danej klasy i przedmiotu
 W ramach wersji premium platformy Dzwonek.pl nauczyciele otrzy-

mują również dostęp do specjalnego panelu, który pozwala na ko-
munikację, publikowanie postów oraz przesyłanie plików w ramach 
danej klasy i przedmiotu.

 Dokumentowanie pracy zdalnej
 Szkoły korzystające z  wersji premium platformy Dzwonek.pl gwa-

rantują także swoim nauczycielom prosty sposób na dokumentowa-
nie i rozliczanie się z pracy zdalnej. Nauczyciele mogą wygenerować 
raport dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego podsumo-
wujący ich aktywność na platformie edukacyjnej.

 Możliwość odwzorowania i zarządzania pełną strukturą szkoły
 W  ramach tej funkcji możliwe jest przypisanie użytkownikom 

roli ucznia, nauczyciela lub rodzica. W  strukturze szkoły swo-
je odbicie znajdują także poszczególne klasy, przedmioty szkolne 
oraz wychowawstwo.

 Opieka i szkolenia
 Użytkownicy Dzwonek.pl Premium mogą liczyć także na pomoc de-

dykowanego opiekuna wdrożenia platformy, gwarancję reakcji do 
48h wsparcia technicznego oraz dodatkowe materiały szkoleniowe, 
a w przypadku większych wdrożeń także na szkolenia stacjonarne.
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Multimedialne Pracownie Przedmiotowe 
(wersja pudełkowa dla nauczycieli)

Biologia   850 zł 
 3 licencje bezterminowe

Chemia   850 zł 
 3 licencje bezterminowe

Fizyka   850 zł 
 3 licencje bezterminowe

Geografia   850 zł 
 3 licencje bezterminowe

Matematyka   1250 zł 
 3 licencje bezterminowe

Godzina wychowawcza    250 zł 
 3 licencje bezterminowe  
 dla nauczyciela + 30 bezterminowych dla uczniów

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe 
(licencja dla uczniów)

Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Matematyka     5 zł  
 12 miesięcy, 1 licencja na 1 przedmiot

Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Matematyka   8 zł  
 24 miesiące, 1 licencja na 1 przedmiot

Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Biologia   490 zł 
 3 licencje bezterminowe

Chemia   490 zł 
 3 licencje bezterminowe

Fizyka    490 zł 
 3 licencje bezterminowe

Geografia    490 zł 
 3 licencje bezterminowe

LaboLAB

Biologia. Struktury roślin i zwierząt    4990 zł
  Licencja szkolna bezterminowa

Biologia. Materia i energia w ekosystemach    3990 zł 
 Licencja szkolna bezterminowa

Biologia. Życie w ekosystemach    3990 zł 
 Licencja szkolna bezterminowa

Geografia. Pogoda i klimat    2990 zł
 Licencja szkolna bezterminowa

Geografia. Zmieniająca się planeta Ziemia    4990 zł
 Licencja szkolna bezterminowa

Geografia. Ziemia i kosmos    3990 zł
 Licencja szkolna bezterminowa

Chemia. Struktura i właściwości materii    5990 zł 
 Licencja szkolna bezterminowa

Fizyka. Siły i oddziaływania    5490 zł
 Licencja szkolna bezterminowa

Fizyka. Energia. To działa!    4990 zł
 Licencja szkolna bezterminowa

Cennik
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mTalent

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1    1590 zł  
 1 licencja bezterminowa

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 2    1590 zł  
 1 licencja bezterminowa

mTalent Percepcja słuchowa cz. 1    1950 zł 
 1 licencja bezterminowa

mTalent Percepcja słuchowa cz. 2    1950 zł 
 1 licencja bezterminowa

mTalent Percepcja wzrokowa    1950 zł 
 1 licencja bezterminowa

mTalent Matematyka    1890 zł 
 1 licencja bezterminowa

mTalent Trudności w pisaniu    1350 zł 
 1 licencja bezterminowa

mTalent Ortografia bezterminowa    1350 zł 
 3 licencje bezterminowe

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1   790 zł 
 3 licencje bezterminowe

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2   790 zł 
 3 licencje bezterminowe

mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna    1950 zł 
 1 licencja bezterminowa
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Learnetic SA ul. Azymutalna 9 B1, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842705459 

www.learnetic.pl, info@mtalent.pl, service@learnetic.com, +48 58 764 75 00

Autoryzowany dystrybutor:

R-014

”
Dzięki platformie edukacyjnej Dzwonek.pl nauczyciele mojej szkoły mogli kontynuować pracę 

z uczniami w ciekawy i angażujący uczniów sposób. Jestem niezmiernie wdzięczna za bezpłatne 
udostępnienie zasobów edukacyjnych w tym trudnym czasie i wsparcie techniczne, na które mogłam 

zawsze liczyć.

Aleksandra Jaworska 

SSP Chwalibogowo


