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Załącznik do SIWZ nr 1 

 

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 

 
 

 
 
 
Część zamówienia nr 2 – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze 
 
lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu ilość j.m. 

1. EduSensus MatŚwiat  

część 3  

Azja - działania na liczbach do 
1000  

Licencja na 10 stanowisk 

Materiał zgromadzony w programach doskonale uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów z 
uwagi na unikatową, starannie przemyślaną konstrukcję programu. Bogaty pakiet ćwiczeń pozwala w 
sposób wyczerpujący zrozumieć dane zjawisko i opanować odpowiadające mu działanie matematyczne.  
 
Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja  
Działania na liczbach do 1000 

1 zestaw 

2. EduSensus MatŚwiat część 4 Materiał zgromadzony w programach doskonale uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-

1 zestaw 

l.p. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu Ilość j.m. 
1.  EduSensus MatŚwiat część 1 Europa 

- działania na liczbach do 20  

Licencja na 10 stanowisk 

 Program wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych na 
poziomie szkoły podstawowej. Część 1 Europa, Działania na liczbach 1–20. 

1 zestaw 

2.  EduSensus MatŚwiat część 2 Afryka 
- działania na liczbach do 100  

Licencja na 10 stanowisk 

Program wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych na poziomie 
szkoły podstawowej. Część 2 Afryka - działania na liczbach do 100  

 

1 zestaw 
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Ameryka Północna - liczby 
wielocyfrowe, ułamki dziesiętne  

Licencja na 10 stanowisk 

Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-
kompensacyjnych z uwagi na unikatową, starannie przemyślaną konstrukcję programu. Bogaty pakiet 
ćwiczeń pozwala w sposób wyczerpujący zrozumieć dane zjawisko i opanować odpowiadające mu 
działanie matematyczne nawet bardzo opornym uczniom oraz dzieciom z dyskalkulią.  
Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna 
Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne 

3. 

EduSensus MatŚwiat  

część 5  

Australia – Ułamki, procenty, czas 

 Licencja na 10 stanowisk 

Materiał zgromadzony w programach doskonale uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-
kompensacyjnych z uwagi na unikatową, starannie przemyślaną konstrukcję programu. Bogaty pakiet 
ćwiczeń pozwala w sposób wyczerpujący zrozumieć dane zjawisko i opanować odpowiadające mu 
działanie matematyczne nawet bardzo opornym uczniom oraz dzieciom z dyskalkulią.  
Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia 
Ułamki, procenty, czas. 

1 zestaw 

4. EduSensus Uczeń Zdolny 

Licencja na 10 stanowisk 

Możliwości i wyjątkowe funkcjonalności programu: 
− unikalne połączenie metodyki postępowania z uczniem zdolnym oraz narzędzi do dyspozycji 
nauczyciela i uczestników zajęć, 
− dostosowanie do pracy z rzutnikiem i tablicą interaktywną, 
− doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć jednocześnie z całą grupą uczniów, 
− zawiera m.in.: nowoczesne zasoby multimedialne, pakiet publikacji, pomoce tradycyjne, karty 
pracy i motywujące nagrody dla dzieci. 
Program ma za zadanie: 
− stymulowanie ciekawości poznawczej, 
− kreowanie i uwzględnianie alternatywnych możliwości wyboru, 
− formułowanie hipotez, projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu postępowania, 
− rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania, 
− kształtowanie myślenia strategicznego, 
− uczenie współdziałania w grupie (wspólne przygotowywanie projektów), 
− stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i przedsiębiorczości. 
Program multimedialny eduSensus Uczeń zdolny składa się z pięciu bloków tematycznych, w 
których zamieszczono propozycje różnych treści do wykorzystania w realizacji 25 projektów 
edukacyjnych: 
ŚWIAT WOKÓŁ NAS 

1 zestaw 
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1. Projekt BURZA 
2. Projekt WULKAN 
3. Projekt WODA 
4. Projekt TĘCZA 
5. Projekt DZIEŃ i NOC 
KOMPAS, MAPA, GPS 
1. Projekt KOSMOS 
2. Projekt BIEGUNY ZIEMI 
3. Projekt DŻUNGLA 
4. Projekt RAFA KORALOWA 
5. Projekt ŚWIATOWE NAJ- 
WYNALAZKI 
1. Projekt SAMOLOT 
2. Projekt TELEFON 
3. Projekt OKULARY 
4. Projekt PIENIĄDZE 
5. Projekt PAPIER 
SAMI TEŻ TO POTRAFIMY! 
1. Projekt FILM ANIMOWANY 
2. Projekt CHLEB 
3. Projekt CZEKOLADA 
4. Projekt MUZYKA 
5. Projekt TEATR 
CO W TRAWIE PISZCZY? 
1. Projekt UL 
2. Projekt DOMY ZWIERZĄT 
3. Projekt GROŹNE ROŚLINY 
4. Projekt DZIWNE ZWIERZĘTA 
5. Projekt MAŁE POŻYTECZNE 
 

 


