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Katalog produktów

Więcej o serii mTalent:
mTalent.pl

Obserwuj nas na Facebooku:
fb.com/WyrownywanieSzans
fb.com/LearneticPolska

Aktywna Tablica 2020-2024:
aktywnatablica2.pl

Bezpłatne badania przesiewowe:
logotest.pl

Drodzy Terapeuci, Nauczyciele, Rodzice
czym były ostatnie dwa lata dla edukacji? Okresem prób, zmian i przyswajania nowych kompetencji. Był to trudny, a jednocześnie bardzo
wartościowy czas, który nauczył nas wiele nowego. Związana z nim transformacja cyfrowa dotknęła każdego obszaru życia nauczycieli, terapeutów
i oczywiście uczniów oraz ich rodziców.

Na rok 2022 zapowiadamy dwie nowości! Już wkrótce swoją premierę będzie miał program mTalent Koncentracja i pamięć (s. 20), będący
odpowiedzią na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także sugerowany przez terapeutów program
dla starszych odbiorców – mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży
i dorosłych (s. 12).

Seria mTalent była i jest częścią tej transformacji od samego początku.
Wspomaga terapię dzieci niezależnie od obowiązującego trybu edukacji. Ponieważ mTalent już w swoich pierwszych założeniach jest narzędziem naprawdę nowoczesnym, to praca z nim w systemie zdalnym czy
hybrydowym jest nie tylko możliwa, ale równie łatwa i skuteczna, jak
w przypadku zajęć stacjonarnych. Co potwierdzają badania, pokazujące,
że mTalent jest najczęściej wykorzystywaną przez terapeutów serią
programów w tym kontekście (dr hab. M. Cackowska, 2020).

Korzystając z okazji. chcemy również poinformować, że programy
mTalent uzyskały rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pozytywną recenzję i wyjątkowe wyróżnienie otrzymały programy Percepcja
Wzrokowa, Percepcja Słuchowa, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
oraz Ortografia.
Na koniec przypominamy o dofinansowaniu Aktywna Tablica 2020-2024,
czyli programie pozwalającym sfinansować szkołom podstawowym zakup narzędzi i programów do terapii. Cała seria mTalent spełnia 100%
wymogów dofinansowania Aktywna Tablica!

Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie my i seria mTalent towarzyszą Państwu w codziennej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania były faktyczną pomocą i odpowiedzią na wszystkie Państwa
potrzeby. W tym celu zawsze jesteśmy otwarci na Państwa sugestie,
a także tworzymy rokrocznie nowe specjalistyczne programy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.aktywnatablica2.pl

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być z Państwem na co dzień
Monika Zielińska-Miętkiewicz, Redaktor Naczelna Wydawnictw SPE
Zespół mTalent i Learnetic SA
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Indywidualizacja i wybór

Udowodniona skuteczność

mTalent to najnowsza i najbogatsza na polskim rynku
seria programów wspierających terapię logopedyczną
i pedagogiczną. W sumie oferuje ponad 15 tysięcy interaktywnych ekranów! Co więcej, programy pozwalają
terapeutom także na tworzenie własnych, indywidualnie dopasowanych ćwiczeń dla dzieci, z którymi pracują.

Wartość merytoryczna programów serii mTalent, ich
efektywność, niezawodność, przewagi konkurencyjne,
a także osiąganie zakładanych celów terapeutycznych
zostały potwierdzone w opiniach klinicznych.

Rada naukowa
Programy mTalent to gwarancja najwyższej jakości merytorycznej produktów, nad którą czuwa specjalnie
w tym celu powołany zespół przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Status wyrobu medycznego
Multimedialne programy mTalent uzyskały status wyrobu medycznego oraz pozytywną ocenę kliniczną, co
gwarantuje skuteczność oraz bezpieczeństwo ich wykorzystania podczas zajęć i terapii.

Największe doświadczenie na rynku
Nad serią mTalent pracuje zespół, który jako pierwszy
w Polsce wprowadził technologię do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych. Specjaliści odpowiedzialni
za mTalent mają już ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu nowoczesnych pomocy wspierających terapię.

Rada walidacyjna
Programy mTalent zostały zaprojektowane tak, aby faktycznie odpowiadać na potrzeby współczesnego terapeuty i jego podopiecznych. Dlatego każdy program był
wielokrotnie testowany przez współpracujące z nami
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, gabinety i ośrodki medyczne z całej Polski.

Najczęściej nagradzana seria
mTalent to jedyny polski program wspierający terapię,
który otrzymał prestiżową nagrodę BELMA (Best European Learning Materials Awards). Seria mTalent to
także jedyne multimedialne rozwiązania nominowane
do Bett Awards – najważniejszej na świecie nagrody
sektora edukacyjno-technologicznego.

Praca bez ograniczeń
mTalent to jedyne programy terapeutyczne, z których
możesz korzystać wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz (a nie tylko tam, gdzie program został zainstalowany). mTalent to także jedyna seria pozwalająca na pracę
zdalną bez konieczności korzystania z zewnętrznego
oprogramowania.

Działa na każdym urządzeniu
mTalent to jedyne programy terapeutyczne, które możesz uruchomić na praktycznie dowolnym urządzeniu
multimedialnym i z dowolnym systemem operacyjnym.
Pracować możesz na komputerze, laptopie, tablecie, tablicy i ekranie multimedialnym, a nawet na smartfonie.

Bezpłatne aktualizacje
Wydawca serii mTalent udziela bezterminowej licencji
na wszystkie produkty z tej serii. Co więcej, użytkownicy otrzymują bezpłatne aktualizacje programów, co
często związane jest z dodaniem ćwiczeń lub dostosowaniem programów mTalent do nowych wersji systemów operacyjnych.

Jak skorzystać z dofinansowania Aktywna Tablica?
Poznaj ofertę mTalent

1

Zapoznaj się z pełną ofertą programów mTalent, czyli
najnowocześniejszego oprogramowania wspierającego
terapię różnych zaburzeń i dysfunkcji. Seria mTalent to
najbogatsza pozycja na rynku, której skuteczność i bezpieczeństwo zostały udowodnione w ramach testów
klinicznych.

Wybierz ulubionego dystrybutora

2

Pamiętaj, że szkoła może złożyć wniosek tylko raz
w ramach dofinansowania Aktywna Tablica. Dlatego
wybierz dystrybutora, w ofercie którego znajdziesz
zarówno programy mTalent, jak i inne wyposażenie gabinetu edukacyjno-terapeutycznego na maksymalną
kwotę 43 750 zł.

Złóż zamówienie

3

W ramach dofinansowania Aktywna Tablica możesz zakupić wszystkie programy z serii mTalent. Oceń, czego
potrzebuje Twoja szkoła teraz i czego może potrzebować w przyszłości.
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Rozlicz się z JST
Pamiętaj, że środki z programu Aktywna Tablica mogą
być wykorzystane przez szkołę tylko do końca roku budżetowego, w którym zostały udzielone.

Pracuj z najnowocześniejszymi programami
Odbierz przesyłkę od kuriera i dołącz do grona zadowolonych nauczycieli i terapeutów, którzy pracują
z programami mTalent.

Korzystaj ze wsparcia
W ramach zamówienia otrzymasz również bezpłatne
wsparcie serwisowe i merytoryczne, a także certyfikowane szkolenie online z obsługi programów.

Zanim złożysz wniosek w programie
Aktywna Tablica 2020-2024,
sprawdź:
• w co wyposażona jest Twoja szkoła, nie kupuj tego samego
produktu dwa razy, wybierz nowe programy wspierające
terapię innych obszarów zaburzeń,
• jacy uczniowie uczą się w Twojej placówce i skonfrontuj
ich potrzeby z ofertą rynkową,
• jakie urządzenia są na wyposażeniu Twojej szkoły i upewnij
się, że kupowane programy będą z nimi kompatybilne,
• czy programy, które wybierasz, pozwalają również
na pracę w przypadku zamknięcia szkół (wspierają pracę
na odległość),
• czy producent kupowanych programów zapewnia Ci
bezpłatne aktualizacje przez cały czas trwania licencji.
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 1
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami
sprawności językowej
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 2000 ekranów interaktywnych, ponad 400 kart

pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

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

CZĘŚĆ

1

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

+4

Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 1 to:

mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 1 to jedyny produkt multimedialny z propozycją na grupowe (tematyczne) zajęcia logopedyczne
i scenariuszami profilaktyki logopedycznej na cały rok, a także jedyny
produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii
głosek oraz dodatkowo z zakresu etapów ponadstandardowych.

• największa na rynku liczba interaktywnych ekranów
do ćwiczenia poszczególnych głosek (co więcej, ze względu
na darmowe aktualizacje programu liczba ćwiczeń stale
się powiększa!),
• ponad 25 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów
terapii logopedycznej,
• narzędzie Kartoteka (baza danych dla logopedy), które
pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami
i monitorować ich postępy,
• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy,
• ćwiczenia pozwalające nagrywać, a następnie odsłuchiwać głos
dziecka,
• zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, karty
pracy do wydruku, przewodnik metodyczny z notatnikiem
logopedy, książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi,
mikrofon, głośniki, słuchawki i inne),
• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 1 to obszerne zasoby multimedialne, które obejmują m.in. zakres:
• głosek szeregu szumiącego,
• głosek szeregu syczącego,
• głosek szeregu ciszącego,
• głosek R i L (w tym różnicowanie głosek L-J oraz R-L),
• wspomagania diagnozy logopedycznej (pomocnik
diagnostyczny),

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

• tematycznych zajęć logopedycznych (Dzień Uśmiechu, Dzień
Kota i wiele innych).
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ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 2
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami
sprawności językowej
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 1500 ekranów interaktywnych, prawie 400 kart

pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

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

CZĘŚĆ

2

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

+4

Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 2 to:

mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 2 to zbiór blisko 30 nowych
tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej, a także jedyny interaktywny program na rynku z ćwiczeniami
dla głosek T, D, N.

• najnowszy, najnowocześniejszy interaktywny produkt
logopedyczny na rynku,
• nowa seria tematycznych (np. grupowych) zajęć
logopedycznych i scenariuszy z zakresu profilaktyki
logopedycznej,
• materiał z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek,
a także z zakresu etapów ponadstandardowych,
• narzędzie Kartoteka (baza danych dla logopedy), które
pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami
i monitorować ich postępy,
• ćwiczenia pozwalające nagrywać, a następnie odsłuchiwać głos
dziecka,
• zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, karty
pracy do wydruku, przewodnik metodyczny z notatnikiem
logopedy, nowa książka z autorskimi wyliczankami
logopedycznymi, mikrofon, głośniki, słuchawki i inne).
Zarówno część 1, jak i 2 to jedyne na rynku materiały logopedyczne
przystosowane do działania na niemal każdym urządzeniu: tablicy
i monitorze interaktywnym, komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie.
mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE cz. 2 to obszerne zasoby multimedialne, które obejmują m.in. zakres:
• głosek tylnojęzykowych (K, G, H),
• głosek przedniojęzykowo-zębowych: T, D, N,
• słuchu fonemowego,
• mowy bezdźwięcznej (w tym obszerne rozdziały z różnicowania
głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników),

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

• tematycznych zajęć logopedycznych.
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ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla młodzieży i dorosłych
Zestaw interaktywnych ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych wspomagających
terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych mających

na celu wspomaganie terapii wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.

Z czego się składa? Z blisko 700 ekranów interaktywnych, kart pracy,

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem
sprawności w wyżej wspomnianym zakresie.

PREMIERA
WRZESIEŃ

2022

Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla młodzieży i dorosłych to:

mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla młodzieży i dorosłych to jedyny na rynku interaktywny produkt służący do wspomagania terapii
wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.

• odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie środowiska
terapeutów w postaci braku nowoczesnych materiałów
przeznaczonych do prowadzenia zajęć logopedycznych
z uczniami starszymi i młodzieżą,
• materiał podzielony na obszary, które najczęściej są
realizowane w pracy logopedycznej z uczniem starszym
i młodzieżą (ew. dorosłym),
• materiały zaprojektowane i dostosowane do starszego
odbiorcy, nie zawierają infantylnych przykładów,
• projekt graficzny ekranów i interfejs dostosowany do odbiorcy
starszego,
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów
(np. pomoce tradycyjne, autorska książka z wprawkami
i tekstami logopedycznymi nadającymi się do ćwiczeń
z uczniami starszymi i dorosłymi, poradnik metodyczny).
W programie zaproponowano ćwiczenia z takich działów jak:
• Głoska R (R po spółgłoskach, R przed spółgłoskami, R
w otoczeniu samogłoskowym, R – zbitki spółgłoskowe
i reduplikacje, R – różnicowanie w wybranych pozycjach
i sąsiedztwach fonetycznych, Różnicowanie R z L i J)
• Głoski dentalizowane – szereg syczący
• Głoski dentalizowane – szereg szumiący
• Cechy prozodyczne mowy
• Wprawki dykcyjne
• Narządy mowy – działanie (ilustracje lub plansze 3D)
• Rozmaitości
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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 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200

kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych
w jednym pudełku.

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

RCEP
PE

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

+4
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OWA
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A SŁU
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Program PERCEPCJA SŁUCHOWA to:

mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA to odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń
do pracy z dzieckiem, jakim jest kształtowanie i ćwiczenie percepcji
słuchowej i/lub wzrokowej.

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
• materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy
i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, karty pracy
do wydruku, przewodnik metodyczny),
• ćwiczenia pozwalające nagrywać, a następnie odsłuchiwać głos
dziecka,
• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
W programie 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)

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,

ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację
wyższych funkcji słuchowych.

Z czego się składa? Z ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.
Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

+5
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CH

się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych
funkcji słuchowych.

Program ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO:

mTalent ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO to kontynuacja popularnego programu z serii rozwijającego percepcję słuchową w postaci interaktywnych ćwiczeń i zasobów stymulujących
wyższe funkcje słuchowe.

• to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających
usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także
wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze
słuchowym,

Zestawy ćwiczeń w programie zostały zaprojektowane tak, aby
odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia
przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie
Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996).

• jest przeznaczony dla terapeutów, w tym dla logopedów,
pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku
wczesnoszkolnym z trudnościami w zakresie percepcji
słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych,
• jest uzupełnieniem pierwszej części programu mTalent
PERCEPCJA SŁUCHOWA, a także odrębnym programem
służącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych.
W programie mTalent ZABURZENIA PRZETWARZANIA
SŁUCHOWEGO uwzględniono działy takie jak:
1. Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków
2. Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków
3. Rozpoznawanie cech dźwięków
4. Czasowe aspekty słyszenia
5. Rozumienie mowy w obecności dystraktorów
6. Rozumienie mowy zniekształconej
7. Rozmaitości
8. Wyzwania słuchowe

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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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 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200

kart pracy, przewodnika metodycznego 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).

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

+4

Laureat prestiżowej, europejskiej nagrody
BELMA 2019 za najlepsze materiały edukacyjne.

Program PERCEPCJA WZROKOWA to:

mTalent PERCEPCJA WZROKOWA to odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i zaleceń do pracy z dzieckiem, jakim jest kształtowanie i ćwiczenia
percepcji słuchowej i/lub wzrokowej, a także pierwszy na polskim
rynku program interaktywny oparty o metodę M. Frostig.

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
• produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów
i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości
zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, karty
pracy do wydruku, przewodnik metodyczny),
• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
Program jest podzielony na trzy części: pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny, druga atematyczny, a trzecia – materiał językowy
(najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które
miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków). Dzięki temu nie trzeba przerabiać całości materiału, wystarczy wybrać
interesujące nas grupy zadań.
W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podanych 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)

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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KONCENTRACJA I PAMIĘĆ
Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających
spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu
kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci
i koncentracji uwagi.

Z czego się składa? Z blisko 700 ekranów interaktywnych, kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.
Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem
sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych,
spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

+5

+11

PREMIERA
WRZESIEŃ

2022

Program KONCENTRACJA I PAMIĘĆ to:

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program mTalent KONCENTRACJA I PAMIĘĆ
świetnie sprawdza się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną,
z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, a także z dziećmi nadpobudliwymi
psychoruchowo (ADD, ADHD), mającymi kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem
– ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodźców i kontroli
poznawczej,
• materiał podzielony na dwa obszary trudności – osobne
ćwiczenia dla dzieci oraz dla starszych uczniów i młodzieży,
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów
(np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik
metodyczny),
• przygotowane przez psychologów, pedagogów (w tym
specjalnych) i językoznawców ćwiczenia z zakresu: pamięci
(roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), koncentracji
uwagi (podzielności, selektywności, trwałości, przerzutności),
a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów
relaksacji.
W programie wydzielono następujące działy:
1. Rozgrzewka (ćwiczenia wstępne)
2. Pamięć wzrokowa
3. Pamięć słuchowa
4. Pamięć słuchowo - wzrokowa
5. Spostrzegawczość
6. Szybkość reakcji (nazywanie, liczenie)
7. Podzielność uwagi
8. Łamigłówki
9. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
10. Rozmaitości (ćwiczenia kształtujące umiejętności planowania,
organizowania, hamowania i inne)
21

MATEMATYKA. Dyskalkulia
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) lub wyrównawczo w klasach starszych.

Z czego się składa? Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200

kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych
w jednym pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się

wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia
i myślenia matematycznego.

+6

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

Rozwiązania metodyczne programu MATEMATYKA. Dyskalkulia to:

Program mTalent MATEMATYKA. Dyskalkulia w usystematyzowany
i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla
nich zagadnień. Program został zaprojektowany przez zespół złożony
z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego.

• od konkretu do abstrakcji,
• zagadnienia bliskie dzieciom (tzw. Matematyka codzienności),
• zadania na logiczne myślenie,
• ćwiczenie tzw. metodą małych kroczków – każde działanie jest
rozdzielone na mniejsze etapy,
• matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział
pary lub grupy dzieci uczęszczających na zajęcia,
• ćwiczenie umiejętności szacowania, a także odczytywania
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,
• materiały do druku i pomoce tradycyjne.
Materiał ćwiczeniowy programu mTalent MATEMATYKA. Dyskalkulia został podzielony na pięć dużych działów, które przy pomocy
klarownie wydzielonych zestawów ćwiczeń służą wytłumaczeniu
uczniom danych zagadnień:
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

Ze względu na zróżnicowaną dostępność rynkową, niektóre pomoce dołączone
do programu mogą się nieznacznie różnić wizualnie.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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TRUDNOŚCI W PISANIU
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, prawie 100 kart
pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.
Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się
wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.

+3

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

Program TRUDNOŚCI W PISANIU to:

mTalent TRUDNOŚCI W PISANIU 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. To także największy dostępny na rynku
materiał ćwiczeniowy uwzględniający wiele umiejętności potrzebnych
w trakcie nauki pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń.

• atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych,
np. terapii ręki,
• 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),
• dostosowany przez specjalistę materiał do pracy z czterema
zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości
grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków,
pięciolatków oraz dla grupy dzieci 6- i 7-letnich),
• technologia wspomagająca intuicję w edukacji,
np. automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu,
kolejności kreślenia w przypadku liter, kontrola liczby,
przeciętych konturów i pominiętych punktów,
• pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności
grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej,
• zestaw pomocy dodatkowych, uatrakcyjniających ćwiczenia
paluszków,
• przewodnik metodyczny napisany przez specjalistkę w zakresie
trudności w pisaniu i wieloletnią członkinię Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Małgorzatę Różyńską.

Ze względu na zróżnicowaną dostępność rynkową, niektóre pomoce dołączone
do programu mogą się nieznacznie różnić wizualnie.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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ORTOGRAFIA
Seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
lub dydaktyczno-wyrównawczych, a także na lekcjach mających na celu
kształtowanie świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni.

Z czego się składa? Z blisko 1200 ekranów interaktywnych, więcej niż 200

kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych
w jednym pudełku.

Dla kogo? Dla nauczycieli, logopedów i pedagogów zajmujących się

wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem sprawności w pisaniu zgodnym z zasadami
ortografii.

+6

Program ORTOGRAFIA to:

mTalent ORTOGRAFIA to najnowszy i najobszerniejszy interaktywny
produkt na rynku do nauki ortografii, który przedstawia nieszablonowe i skuteczne podejście do ćwiczeń kształcących świadomość ortograficzną i praktyczne zastosowanie ortografii.

• produkt współtworzony przez Renatę Czabaj – wieloletnią
przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Dysleksji,
• idealne zasoby do wykorzystania na lekcjach mających na celu
kształtowanie nawyków ortograficznych, a także na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,
• nie tylko narzędzie do sprawdzania znajomości ortografii,
a przede wszystkim rzeczywista pomoc w nabywaniu
umiejętności ortograficznych i kształtowaniu tzw. wrażliwości
ortograficznej,
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i element
wspomagający na wszystkich etapach modelowego systemu
pomocy terapeutycznej w związku z szeroko pojętymi
trudnościami w nauce,
• obszerny materiał odpowiadający każdej regule ortograficznej
wyższego i niższego rzędu (np. w pierwszej kolejności
omawiane są szczegółowe zastosowania U otwartego, zanim
pojawia się ogólne różnicowanie U otwarte i Ó zamknięte),
• materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
• zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich,
takich jak: książka „Orto-Rymy, czyli wierszowanie ułatwiające
pisanie” oraz „Orto-Fiszki” – gra, na którą składa się 200
ilustracji oraz blisko 1000 wyrazów połączonych w zbiory
synonimów zawierających określoną trudność ortograficzną,
• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 1
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych
Do czego służy? Do wykorzystania 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.

Z czego się składa? Z ponad 550 ekranów interaktywnych, więcej niż 100 kart

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Dla kogo? Dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów

zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności
czytania u dziecka.

+3

CZĘŚĆ

1

Program CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 1 to:

mTalent CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 1 to ćwiczenia do nauki czytania poprzez wprowadzenie dzieci w świat sylab (w tej części – sylab
otwartych).

• materiały do wykorzystania 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,
• wzrastający poziom trudności – od ćwiczeń najprostszych
(np. Znajdź sylabę...) do wielopłaszczyznowych (np. sylaby
i kodowanie, szyfrogramy),
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy
i publikacji autorskich (np. karty pracy do wydruku, przewodnik
metodyczny),
• materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
• zestaw dodatkowych materiałów autorskich, takich jak:
„SY-LA-BO-WA gra STO-LI-KO-WA”, czyli zestaw 300 kart
z sylabami otwartymi oraz propozycje gier i zabaw z ich
wykorzystaniem,
• produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 2
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych
Do czego służy? Do wykorzystania 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.

Z czego się składa? Z ponad 550 ekranów interaktywnych, więcej niż 100 kart

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Dla kogo? Dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów

zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności
czytania u dziecka.

+5

CZĘŚĆ

2

Program CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 2 to:

mTalent CZYTANIE SY-LA-BA-MI cz. 2 to kontynuacja pierwszej części programu Czytanie SY-LA-BA-MI, a także samodzielny program
wspierający proces nauki czytania inspirowany metodą 18 struktur
wyrazowych.

• zbiór uporządkowanych w kilkunastu zestawach ćwiczeń
kształtujących w sposób praktyczny umiejętność czytania
wyrazów,
• ćwiczenia o przemyślanej konstrukcji wspierającej zdobywanie
wiedzy, wykorzystujące wyrazy wcześniej poznane oraz
stopniujące poziom trudności,
• materiały do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych
(np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej),
dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, terapii
pedagogicznej, rewalidacyjnych, a także w edukacji domowej
i innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka
umiejętności czytania,
• efektywne ćwiczenia, których konstrukcja opiera się
na analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu
z ich budową literową,
• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy
i publikacji autorskich (np. książka Wyliczanki SY-LA-BO-WE,
przewodnik metodyczny),
• materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
• produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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AUTYZM. Rozumienie i naśladowanie mowy
Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu,
a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych,

terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych
grupach.

Z czego się składa? Z blisko 1600 ekranów interaktywnych, kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu dodatkowych pomocy i publikacji
autorskich.
Dla kogo? Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Programy stworzone przy współpracy z

mTalent AUTYZM. Rozumienie i naśladowanie mowy to najnowszy interaktywny produkt dla terapeutów pracujących z uczniami ze
spektrum autyzmu.

Program AUTYZM. Rozumienie i naśladowanie mowy to:
• produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych,
terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie
lub w małych grupach,
• blisko 1600 ekranów, ponad 200 animacji motywacyjnych
i więcej niż 200 filmów (np. z realizacją werbalną
lub prawidłowo wykonanym poleceniem jedno- lub
dwuetapowym),
• scenariusze zajęć stworzone przez doświadczonych
terapeutów pracujących z dziećmi z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi,
• program stworzony we współpracy z fundacją Instytut
Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzącą działalność
terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową, diagnostyczną
i badawczą, będącą jedną z replik Princeton Child Development
Institute, jak również współzałożycielem organizacji ASAI
(Alliance for Scientific Autism Intervention),
• zestaw ćwiczeń stworzonych na podstawie badań naukowych,
skonstruowanych tak, aby wspomagać kreatywne myślenie,
minimalizując ryzyko wyuczenia się ich na pamięć,
• program dostosowany do wszystkich dzieci o różnym poziomie
funkcjonowania poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
• naśladowanie mowy podzielone na etapy o zróżnicowanym
poziomie trudności, stopniowo zwiększające poziom trudności
wraz z postępami w nauce dziecka,
• ćwiczenia naśladowania oparte na rzeczywistym modelu
(odzwierciedlenie ułożenia ust i mimiki),

Ze względu na zróżnicowaną dostępność rynkową, niektóre pomoce dołączone
do programu mogą się nieznacznie różnić wizualnie.

• szeroki zakres pojęć obejmujący różne części mowy oraz
pojęcia abstrakcyjne.

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

33

AUTYZM. Mowa czynna, od słowa do zdania
Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu,
a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy
i innymi problemami komunikacyjnymi
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych,

terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych
grupach.

Z czego się składa? Z blisko 900 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.
Dla kogo? Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu,

niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi
problemami komunikacyjnymi.

Programy stworzone przy współpracy z

mTalent AUTYZM. Mowa czynna, od słowa do zdania to kompleksowe narzędzie wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności
z zakresu mowy czynnej, ze szczególnym uwzględnieniem nazywania,
udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia dłuższych wypowiedzi,
w tym opisywania i opowiadania.

Program AUTYZM. Mowa czynna, od słowa do zdania to:
• autonomiczna kontynuacja interaktywnego programu dla
terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu
– mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy,
• scenariusze zajęć stworzone przez doświadczonych
terapeutów pracujących z dziećmi z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi,
• program stworzony we współpracy z fundacją Instytut
Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) prowadzącą
działalność terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową,
diagnostyczną i badawczą, będącą jedną z replik Princeton
Child Development Institute, jak również współzałożycielem
organizacji ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention),
• produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych,
terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie
lub w małych grupach,
• program dostosowany do wszystkich dzieci o różnym poziomie
funkcjonowania poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
• zestaw ćwiczeń stworzonych na podstawie badań naukowych,
skonstruowanych tak, aby wspomagać kreatywne myślenie,
minimalizując ryzyko wyuczenia się ich na pamięć,
• Kartoteka (baza danych dla terapeuty), która pozwala
prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować
ich postępy,
• jedyne na rynku materiały do terapii uczniów ze spektrum
autyzmu przystosowane do działania na większości urządzeń
multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny,
laptop, tablet, smartfon).

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej
Do czego służy? Do wspomagania i uatrakcyjniania zajęć wspomagających
sprawność komunikacyjną w wybranych obszarach.

Z czego się składa? Z ponad 220 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Laureat nagrody głównej w kategorii
EDUKACJA XVIII Konkursu Świat Przyjazny
Dziecku organizowanego przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka
Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards
2021 w kategorii „Special Educational Needs
Solutions”

Dla kogo? Dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum
autyzmu i innymi zaburzeniami sprawności komunikacyjnej.

CZĘŚĆ

1

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Program AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 to:

mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 to uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze
spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną
i innymi problemami komunikacyjnymi.

• program zawierający ćwiczenia interaktywne wspomagające
rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie
języka,
• materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych,
rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej,
• ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów
takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste
wyrażenia frazeologiczne,
• osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących
czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których
zadania zawierają tekst pisany,
• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy
do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce
dydaktyczne),
• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie
dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej
liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego
dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub
z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami
twarzy osób znajomych dzieciom).

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 2
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności
komunikacyjnej
Do czego służy? Do wspomagania i uatrakcyjniania zajęć wspomagających
sprawność komunikacyjną w wybranych obszarach.

Wyróżnienie w kategorii EDUKACJA
w XX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Z czego się składa? Z ponad 260 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy,
przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.
Dla kogo? Dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum
autyzmu i innymi zaburzeniami sprawności komunikacyjnej.

CZĘŚĆ

2

Program AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to:

mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to uzupełnienie ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych
całościowym zaburzeniom rozwoju.

• autonomiczna kontynuacja programów AUTYZM. Rozumienie
i naśladowanie mowy i AUTYZM. Mowa w kontekście
społecznym cz. 1 zawierająca ćwiczenia interaktywne
wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej
i pragmatyczne użycie języka,
• materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych,
rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej,
• ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów
takich jak: komunikat a odbiorca i sytuacja, barwa głosu
i intonacja, tempo i płynność mowy, natężenie mowy,
historyjki i dialogi, przenośnie i metafory, antonimy, absurdy,
a także wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności
Społecznych),
• osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących
czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których
zadania zawierają tekst pisany,
• 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),
• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie
dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej
liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego
dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub
z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami
twarzy osób znajomych dzieciom).

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

39

POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)
Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej
dla uczniów klas 4-6
Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach terapii pedagogicznej,

logopedycznej, na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako
utrwalenie lub uzupełnienie na lekcjach języka polskiego.

Z czego się składa? Z blisko 800 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy,

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone
przez siebie zajęcia w obszarze polonistycznym z uczniami klas 4-6.

+10

Program POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to:

mTalent POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to zestaw angażujących uczniów ćwiczeń, które integrują treści literackie, językowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne.

• blisko 800 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które
aktywizują uczniów, rozwijają zdolności samokształcenia,
pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce,
• zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomagający i rozwijający
system językowy, a także utrwalający i systematyzujący ogólną
wiedzę polonistyczną i doskonalący wiele umiejętności
z mnogich obszarów,
• starannie dobrane, interesujące teksty kultury umożliwiające
harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia,
• przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami
i gotowymi propozycjami zajęć,
• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. poradnik
metodyczny, a także książka Wyliczanki gramatyczne
z autorskimi tekstami pozwalającymi zapamiętać np. nazwy
i funkcje części mowy i części zdania, a także różnicować je),
• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie
dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej
liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego
ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami),
• idealne narzędzie do powtórek materiału z zakresu edukacji
polonistycznej dla uczniów klas 7 i 8.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (klasy 4-6)
Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej
dla uczniów klas 4-6
Do czego służy? Do wykorzystywania na zajęciach terapii pedagogicznej,
na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako utrwalenie lub
uzupełnienie na wybranych lekcjach matematyki.

Z czego się składa? Z blisko 600 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy,

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym
pudełku.

Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone
przez siebie zajęcia w obszarze matematycznym z uczniami klas 4-6.

+10

mTalent POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (klasy 4-6) to zestaw
różnorodnych ćwiczeń wspomagający i rozwijający umiejętności arytmetyczne, kształtujący umiejętności myślenia i jasnego formułowania
wniosków, przygotowujący uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonalący wiele umiejętności z innych ważnych obszarów.

Program POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (klasy 4-6) to:
• ćwiczenia adresowane do uczniów z trudnościami w nauce
matematyki,
• blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów,
które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia,
pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce,
• zestaw angażujących ćwiczeń wyrównujących różnice
edukacyjne uczniów z klas 4-6 w zakresie umiejętności
matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia sprawności
rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji,
modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie
strategii,
• starannie dobrane, interesujące zadania umożliwiające
harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia,
• przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami
i gotowymi propozycjami zajęć,
• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy
do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce
dydaktyczne),
• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie
dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej
liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego
ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami),
• idealne narzędzie do powtórek materiału z zakresu edukacji
matematycznej dla uczniów klas 7 i 8.

Aby obejrzeć wersję DEMO tego produktu, wejdź na mTalent.pl
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Pakiety programów mTalent
Programy mTalent dostępne są teraz również w specjalnie przygotowanych pakietach. Takie zestawy to imponująca baza ćwiczeń, kompleksowe podejście
do terapii, a także najkorzystniejsza opcja dla każdego nauczyciela i terapeuty, który chce wprowadzić do swojej pracy interaktywne materiały edukacyjne.

mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
– Pakiet Ekspert
• 3400 ekranów z ćwiczeniami
• 760 kart pracy do wydruku
• Zestaw ćwiczeń i gier
Logo-Zabawnik GRATIS!
• Zestaw wydrukowanych
kart pracy GRATIS!
• 2x Poradnik metodyczny

mTalent PERCEPCJA
WZROKOWO-SŁUCHOWA
– Pakiet Ekspert
• 1200 ekranów z ćwiczeniami
• 400 kart pracy do wydruku
• Zestaw wydrukowanych
kart pracy GRATIS!
• 2x Poradnik metodyczny

mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA
– Pakiet Ekspert

mTalent CZYTANIE SY-LA-BA-MI
– Pakiet Ekspert

• 1300 ekranów z ćwiczeniami

• 1100 ekranów z ćwiczeniami

• 300 kart pracy do wydruku

• 200 kart pracy do wydruku

• 2x Poradnik metodyczny

• 2x Poradnik metodyczny

Pracuj z mTalent
również na odległość!
Niezależnie od okoliczności możesz kontynuować pracę z programami mTalent. W tym celu wykorzystaj multimedialne zasoby programów oraz funkcjonalności platformy mTalent.pl do prowadzenia
terapii na odległość.
Czy wiesz, że mTalent to jedyne na polskim rynku programy wspierające terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania? Takie podejście gwarantuje całkowite
bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz
przebiegu zdalnej terapii.
Zobacz więcej na www.mTalent.pl
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mTalent
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
cz. 1

mTalent
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
cz. 2

12 programów
26 działów
2000 ekranów
390 kart pracy

9 programów
22 działy
1500 ekranów
370 kart pracy

• książka „Krótsze, dłuższe, lecz praktyczne wyliczanki
logopedyczne” cz. 1
WYRÓB
• Mikrofon, słuchawki, głośniki

• książka „Krótsze, dłuższe, lecz praktyczne wyliczanki
logopedyczne” cz. 2
WYRÓB
• Mikrofon, słuchawki, głośniki

MEDYCZNY

Szereg syczący
Szereg szumiący

MEDYCZNY

Głoski K, G, H

Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Głoski T, D, N

Szereg ciszący

Mowa bezdźwięczna

Głoska L

Głoska B

Głoska R

Głoska P

Różnicowanie głosek syczących

Głoska W

Różnicowanie głosek syczących i szumiących

Głoska F

Różnicowanie głosek trzech szeregów

Słuch fonemowy

Różnicowanie L – J

Tematyczne zajęcia logopedyczne – część 2

Różnicowanie R – L

Kartoteka terapeuty i pomocnik diagnostyczny

Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną
Tematyczne zajęcia logopedyczne – część 1
Kartoteka terapeuty i pomocnik diagnostyczny

Pakiet Ekspert
mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (cz. 1 i cz. 2)
21 programów
48 działów
3500 ekranów z ćwiczeniami
760 kart pracy do wydruku

Wszystkie książki i dodatki z obu części programu,
a dodatkowo:
• Zestaw ćwiczeń i gier Logo-Zabawnik GRATIS!
• Zestaw wydrukowanych kart pracy GRATIS!
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WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

mTalent
PERCEPCJA SŁUCHOWA

mTalent ZABURZENIA
PRZETWARZANIA
SŁUCHOWEGO

600 ekranów
200 kart pracy

700 ekranów
100 kart pracy

• Mikrofon, słuchawki, głośniki
• Bogate wyposażenie dodatkowe

• Mikrofon, 2x słuchawki, głośniki
• Bogate wyposażenie dodatkowe
WYRÓB
MEDYCZNY

Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
Sekwencje i rytmy

WYRÓB
MEDYCZNY

Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków

Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków

Słuch fonemowy

Rozpoznawanie cech dźwięków

Synteza słuchowa

Czasowe aspekty słyszenia

Analiza słuchowa

Rozumienie mowy w obecności dystraktorów

Pamięć słuchowa i polecenia złożone

Rozumienie mowy zniekształconej

Rymy i zagadki

Rozmaitości

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

Wyzwania słuchowe

Pakiet Ekspert
mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA (cz. 1 i cz. 2)
1300 ekranów z ćwiczeniami
300 kart pracy do wydruku
• Mikrofon, 2x słuchawki, głośniki
• Bogate wyposażenie dodatkowe

WYRÓB
MEDYCZNY
Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania
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Potwierdzona
skuteczność
i bezpieczeństwo
użytkowania

Opinie ekspertów o serii mTalent
To niezwykle cenny i obszerny materiał oferujący nauczycielom doskonałą pomoc
merytoryczną do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych. Programy (...) mTalent
opracowane zostały przez specjalistów w oparciu o badania naukowe, wiedzę metodyczną
i własne doświadczenia z pracy terapeutycznej z dziećmi i uczniami przejawiającymi
deficyty rozwojowe.
VIOLETTA PIASECKA
Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Ważnym obszarem oceny platform wspomagających proces uczenia się jest intuicyjność
obsługi oraz jakość interfejsu. To zdecydowanie najmocniejsze cechy platform Dzwonek.pl
i mTalent.pl. Są one niezwykle intuicyjne, spójnie zaprojektowane i funkcjonalne.
PROF. JACEK PYŻALSKI, PROF. NATALIA WALTER
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mTalent świetnie sprawdza się w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Gratulacje! Program ma bardzo przejrzysty układ treści, a polecenia do zadań są jasne
i zrozumiałe [...]. Obszerny materiał ze zbioru lingwistycznego stwarza ogromne
możliwości wykorzystania zależne tylko od wyobraźni terapeuty.
Ogromy plus za dużą bazę kart pracy.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5 W GDAŃSKU
(o programie mTalent Zajęcia Logopedyczne)
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To jedyny program, jaki znamy, który może pochwalić się tak bogatym zasobem
różnorodnych ćwiczeń rozwijających funkcje słuchowe. Ogromna baza różnorodnych
zadań stanowi nieocenioną pomoc podczas terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego. Programy z serii mTalent są spójne. Są wykorzystywane przez nas zamiennie
na zajęciach logopedycznych, logorytmicznych, rewalidacyjnych, a także korekcyjnokompensacyjnych, w których uczestniczą dzieci zarówno z lekką, jak i umiarkowaną
niepełnosprawnością intelektualną.
RENATA JAKUBOWSKA
wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni

W mTalent niczego mi nie brakuje. Jest tu wszystko, czego na co dzień potrzebuje
terapeuta, by uczynić terapię ciekawszą. Same produkty z tej serii – są na najwyższym
możliwym poziomie.
JOLANTA ALEKSANDRA RODZEWICZ
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie, #Facetka_z_Poradni,
logopeda, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany

Programy z serii mTalent nie mają konkurencji. Żadnej. Są najnowsze, najbardziej
dopasowane do potrzeb i realiów szkoły i gabinetów terapeutycznych, a także dają
najwięcej możliwości wykorzystania. Pokazał to także ostatni rok (2020), gdy wszystkie
inne używane w szkołach od lat komputerowe programy terapeutyczne i pomoce
tradycyjne zostały zamknięte… razem z tymi szkołami. A mTalent nie, dlatego nie
musieliśmy robić z dziećmi żadnych przerw w terapii.
ANNA GRZEGORY
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi,
Innowacyjny Nauczyciel Roku 2010, Superbelfrzy RP
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Aktywna Tablica 2020-2024 a mTalent
Druga edycja programu, ale pierwszy raz tak duże dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne!
Stwórz gabinet edukacyjno-terapeutyczny z programami mTalent – czyli najobszerniejszą i wielokrotnie nagradzaną serią interaktywnych programów
wspierających nauczyciela i terapeutę. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie w wysokości nawet 43 750 zł na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

100% zgodności z programem
Aktywna Tablica
Programy mTalent spełniają
wszystkie wymogi rozporządzenia
Aktywna Tablica 2020-2024

TIK w nauczaniu i terapii
Programy mTalent rozwijają
kompetencje cyfrowe uczniów i
nauczycieli w zakresie TIK
w edukacji, dodatkowo oferujemy
członkostwo w międzyszkolnej
sieci współpracy

Certyfikat ISO 9001

Status wyrobu medycznego

Rozwiązania z serii mTalent spełniają wymagania dyrektyw tzw.
„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej

Produkty z serii mTalent otrzymały
status wyrobu medycznego, co
stanowi gwarancję skuteczności
i bezpieczeństwa pracy z programami

Bezpłatny udział
w konferencjach

Wielostanowiskowa
i bezterminowa licencja

Gwarantujemy bezpłatny udział
w certyfikowanych konferencjach
edukacyjnych (uznanych za najbardziej wartościowe w 2020/21
– na podstawie opinii uczestników
konferencji „Zdalne lekcje”)

Z programów mTalent możesz
korzystać wszędzie i zawsze tam,
gdzie tego potrzebujesz, dlatego
oferujemy wielostanowiskową
i bezterminową licencję

Opieka serwisowa
i merytoryczna gratis!
Gwarantujemy bezpłatne wsparcie
serwisowe i merytoryczne oraz
nieodpłatne certyfikowane szkolenie z obsługi programów mTalent

Dodatkowe materiały
Bezpłatny dostęp do dodatkowej
bazy wiedzy, a także materiałów
i programów interaktywnych
udostępnianych cyklicznie w ciągu
roku szkolnego

Zobacz więcej na

Cennik mTalent
Programy i pakiety specjalistyczne

Licencja

Ilość stanowisk

Cena brutto

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1

bezterminowa

1 online + 2 offline

1 890 zł

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 2

bezterminowa

1 online + 2 offline

1 890 zł

mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)

bezterminowa

1 online + 2 offline

3 490 zł

mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

bezterminowa

1 online + 2 offline

1 890 zł

mTalent Percepcja słuchowa

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 290 zł

mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 290 zł

mTalent Percepcja słuchowa – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)

bezterminowa

1 online + 2 offline

3 490 zł

mTalent Percepcja wzrokowa

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 290 zł

mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa – Pakiet Ekspert

bezterminowa

1 online + 2 offline

3 490 zł

mTalent Koncentracja i pamięć

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 290 zł

mTalent Matematyka. Dyskalkulia

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 290 zł

mTalent Trudności w pisaniu

bezterminowa

1 online + 2 offline

1 490 zł

mTalent Ortografia

bezterminowa

3 online + 6 offline

1 490 zł

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1

bezterminowa

3 online + 6 offline

890 zł

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2

bezterminowa

3 online + 6 offline

890 zł

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2)

bezterminowa

3 online + 6 offline

1 690 zł

mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy
+ mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 690 zł

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania
+ mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2

bezterminowa

1 online + 2 offline

2 690 zł

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

bezterminowa

1 online + 2 offline

990 zł

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

bezterminowa

1 online + 2 offline

990 zł

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

bezterminowa

3 online + 6 offline

1 490 zł

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

bezterminowa

3 online + 6 offline

1 490 zł

Szkolenie online z obsługi programu, wsparcie serwisowe i merytoryczne

GRATIS!

Aktualizacje programów

GRATIS!

”

Jednym z programów multimedialnych, które wykorzystujemy w codziennej terapii jest zestaw
mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy, który zawiera niesamowite, angażujące
i atrakcyjne dla dziecka interaktywne ćwiczenia, wzbogacone o plansze wizualne.
ZYTA CZECHOWSKA, JOLANTA MAJKOWSKA
blog specjalni.pl

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
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