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Załącznik nr 1do SIWZ  

 
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Tuchowie 

 
 

Część zamówienia nr 1 – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
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l.p. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu Ilość j.m. 
1.  

Eduterapeutica 
dyskalkulia 

Licencja na 10 stanowisk 

Eduterapeutica Dyskalkulia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, 
wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie 
oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii.  
Zestaw gotowych diagnoz, przygotowanych przez specjalistów, koncentrujący się na pięciu kluczowych dla rozwoju 
umiejętnościach matematycznych w obszarach:  
• myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego,  
• percepcji,  
• samokontroli i koncentracji,  
• pamięci operacyjno-proceduralnej,  
• myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni. Program zawiera ponad 150 ćwiczeń w 
formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami! • karty matematyczne,  
• domino geometryczne,  
• kolorowe naklejki – nagrody dla uczniów,  
• nowe karty pracy dla nauczycieli do wydruku  
• oraz nowe ćwiczenia i gry zręcznościowe. Eduterapeutica Dyskalkulia uznana została za wyrób medyczny. W związku 
z powyższym spełnia ona m. in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz 
odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2009. 

1 zestaw 

2.  

Alik Wesoła matematyka 
    Wersja językowa: polska 
    Ilość stanowisk: wielostanowiskowa 
(nieograniczona w danej szkole) 
    Typ licencji: komercyjna 
    Ważność licencji: wieczysta 

Program multimedialny Alik Wesoła matematyka jest programem do nauki matematyki, przeznaczony jest dla uczniów 
klas podstawowych 1-3.  
Rozwija w dzieciach matematyczne zdolności i logiczne myślenie 
Za pomocą ośmiu gier w programie dzieci mogą w przyjemny sposób przećwiczyć i utrwalić działania z matematyki tj 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i porównywanie liczb wg wielkości. Program posiada "zeszyt roboczy", 
który zawiera wiele przykładów. Program zawiera wiele dowcipnych animacji i efektów dźwiękowych. 

1 zestaw 

3.  

Matematyka nie musi być 
trudna (licencja 
wielostanowiskowa) 

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami matematyki. Podstawowe 
rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy 
na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest liczbą naturalną), zadanym polu (będącym 
kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie. Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od 
wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości). 
Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi). Rysowanie wybranego 
prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi. Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, 
którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia). Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu 
pozycyjnego (przestawianie liczby zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania 
z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę. Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie 
działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe 
Programy działają zarówno w systemach Windows, jak i MAC OS X. 

1 zestaw 

4.  Matematyka na Dzikim 
Zachodzie i Multilicencja 
szkolna 

Program przeznaczony jest dla wszystkich dzieci od klasy 2 Szkoły Podstawowej, umożliwia ćwiczenia z matematyki w 
zakresie liczb całkowitych, ujemnych, dziesiętnych i ułamków. Uczeń ćwiczy dodawanie i odejmowanie, mnożenie i 
dzielenie, orientację na osi liczbowej i porównywanie jednostek. 
CD-ROM zawiera pełno przepięknych ilustracji, wesołych animacji i dowcipnych efektów dźwiękowych. 

1 Zestaw 
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Część zamówienia nr 2 – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze 
 

lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu ilość j.m. 
1. 

Multimedialny program 
edukacyjny Mango 
pakiet 3 programów  
 

• Rozwijają zainteresowania uczniów zdolnych  
• Pobudzają zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi  
• Uzupełniają program nauczania  
• Zapewniają uczniom przyswajanie nowego materiału w atrakcyjny dla nich sposób  
• Są świetnymi nagrodami w konkursach szkolnych  
• Mogą być zainstalowane w szkolnych pracowniach komputerowych Seria interaktywnych gier 
edukacyjnych umożliwiających młodszym uczniom zdobycie podstawowej wiedzy na temat zjawisk 
i praw przyrody. Znakomite uzupełnienie programu nauczania w klasach 0-3 szkoły podstawowej. 
Uczeń, wspólnie z głównym bohaterem serii, ptaszkiem Mango, wkracza do wielobarwnej krainy. 
Podążając za rozmaitymi śladami i wskazówkami, rozwiązuje kolejne zagadki, przeprowadza 
eksperymenty, odwiedza ciekawe miejsca i odkrywa świat. Towarzyszy mu w tym postać Profesora, 
udzielającego niezbędnych wskazówek, Program umożliwia również prowadzenie rzeczywistych 
eksperymentów naukowych. Dzięki programom z serii Mango uczniowie samodzielnie poznają 
odpowiedź na nurtujące ich pytania, np.:  
• W jaki sposób powstają góry?  
• Dlaczego dochodzi do erupcji wulkanów?  
• Skąd biorą się chmury?  
• Dlaczego księżyc zmienia kształt? 

1 zestaw 

2. Przyroda dla szkół 
podstawowych 1 - 3 
 

Program Przyroda dla Szkół Podstawowych to interaktywne oprogramowanie przedmiotowe 
wspomagające nauczanie przyrody w szkole podstawowej, przeznaczone do wykorzystania na 
komputerach z projektorem lub tablicach interaktywnych. Składa się z dwóch modułów: Edukacja 
Przyrodnicza (klasy 1-3) oraz Przyroda (klasy 4-6). 

Program zawiera: 

• ponad 1500 slajdów prezentacyjnych 
• kilkaset nagrań wideo i animacji obrazujących najważniejsze procesy zachodzące w 

1 zestaw 
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przyrodzie 
• oprawę graficzną wykonaną przez studio współpracujące na co dzień przy produkcjach 

Disney’a 
• bogaty wybór sprawdzonych technik pamięciowych, dopasowanych do różnych profilów 

uczenia się, a także praktyczne przykłady wykorzystania mnemotechnik w danej lekcji. 
•  Interaktywne Mapy Myśli oraz pytania kontrolne podsumowujące każdy dział 
• i propozycje ciekawych ćwiczeń rozszerzających materiał do przeprowadzenia z klasą 

 


