
 
1 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu  

AKTYWNA TABLICA 
 

 

 

do terapii psychoneurologicznej dla uczniów 

z zaburzeniami uwagi i koncentracji: 

 

 

Program zawiera ćwiczenia multimedialne oraz karty pracy.  
 Moduł I: Hamowanie reakcji;  

 Moduł II: Kontrola emocji;  

 Moduł III: Koncentracja uwagi;  

 Moduł IV: Gotowość do poświęceń;  

 Moduł V: Pamięć operacyjna. 

 

Program zawiera poradniki metodyczne, ćwiczenia i gry interaktywne, ćwiczenia 

interaktywne z animacją pisania oraz karty pracy. Menu programu stanowią: 

percepcja, pamięć, myślenie, koncentracja, grafomotoryka i koordynacja, kaligrafia 

oraz ortografia. 

 

Program obejmuje następujące zagadnienia: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

dyskalkulia. W skład zestawu wchodzą poradnik metodyczny dla nauczyciela, 

poradnik dla rodziców, karty pracy dla uczniów, ćwiczenia, gry i zabawy interaktywne 

oraz kwestionariusze diagnostyczne i testy umiejętności z arkuszami odpowiedzi. 

Ponadto program ten zawiera: 

Umiejętności matematyczne: 
 Liczby naturalne i liczby całkowite – ćwiczenia interaktywne 

 Liczby naturalne i liczby całkowite – karty pracy 

 Liczby wymierne – ćwiczenia interaktywne 

 Liczby wymierne – karty pracy 

 Przyporządkowania, współrzędne – karty pracy 

 Diagramy, zegar, kalendarz – karty pracy 

 Wielokąty, koło, skala i plan – karty pracy 

 Kąt, porównywanie i mierzenie, rodzaje kątów – karty pracy 

 Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów – karty pracy 

 Przykłady odbić lustrzanych 

 Prostopadłościan, graniastosłup prosty, wielościany foremne – karty pracy 

 Monety i liczby rzymskie – karty pracy 
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Umiejętności językowe: 
 Nadawca, odbiorca, intencja wypowiedzi – karty pracy 

 Właściwości opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form użytkowych – karty pracy 

 Wypowiedzi oznajmujące, pytające i rozkazujące 

 Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia – karty i ćwiczenia 

 Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne – karty pracy 

 Związki znaczeniowe między wyrazami – karty i ćwiczenia 

 Budowa słowotwórcza wyrazów – karty pracy 

 Rodzaje głosek 

 Akcent wyrazowy, intonacja – karty pracy 

 Wybrane pojęcia związane z literaturą – karty i ćwiczenia 

 Różnice między językiem potocznym a językiem literatury oraz językiem regionu – karty pracy 

 Rymy – karty i ćwiczenia 

 Sprawność językowa – karty pracy 

 

do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania 

słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, 

słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi: 

 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat, wspomaga rozwój dzieci 

z ryzykiem dysleksji i dyskalkulii oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

nadpobudliwości psychoruchowej i problemami emocjonalnymi.  

Zestaw zawiera: 
 grę do zabawy na podłodze (plansza z poduszkami), 

 6 gier planszowych z drewnianymi klockami,  

 kartonowe koła z emotikonami symbolizującymi emocje. 

 

Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7-15 lat.  

Zestaw zawiera:  
 dostęp do zbioru 20 filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,

 prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia WDN, 

 długopis 3D z 10 kartami pracy i 30m filamentu w 3 kolorach

 ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami, 

 11 plakatów edukacyjnych, 

 poradniki dla nauczycieli/wychowawców, 

 blisko 20 kart pracy integrujących uczniów, 

 5 sztuk praktycznych fiszek dla nauczycieli, 

 3 arkusze buziek emotikonek.
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dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim 

  

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-7 lat. Wszystkie elementy zestawu 

wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, 

eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch oraz samokontrolę i koncentrację. 

Zestaw zawiera następujące ćwiczenia i zabawy interaktywne:  
 Twórczość i konstrukcje;  
 Zmysły i ruch;  
 Poznawanie i rozumienie;  
 Liczenia i mierzenie;  
 Mowa i pismo;  
 Przyroda 

oraz grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, a także 12 kart pracy 

i poradnik metodyczny. 

dla uczniów mających problemy z zaburzeniami wymagającymi 

terapii logopedycznej lub psychologicznej 

 

   

Wersja rozszerzona obejmuje: 

 szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny),  

 szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny), 

 szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny), 

 różnicowanie szeregów, 

 artykulacja głosek r,k,g, 

 dźwięczność (mowa bezdźwięczna - poziom łatwy, średni, trudny), 

 słuch fonematyczny, 

 skuteczna terapia jąkania, 

 różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny), 

 badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy, 

 ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka), 

 879 interaktywnych ćwiczeń, 

 690 wydrukowanych kart pracy, 

 poradnik metodyczny, 

 słuchawki z mikrofonem, 

 pomoce dydaktyczne:  

labiogramy wszystkich głosek alfabetu,  

karty do ćwiczeń słuchu fonemowego,  

memory,  

plansze sytuacyjne. 
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Program zawiera: 

Lekcje wychowawcze – zagadnienia: 

 Problemy emocjonalne - klasy 1-3 

 Uzależnienia - klasy 1-3 

 Przemoc i agresja - klasy 4-6 

 Problemy emocjonalne - klasy 4-6 

 Uzależnienia - klasy 4-6 

 Przemoc i agresja - klasy 7-8 

 Problemy emocjonalne - klasy 7-8 

 Uzależnienia - klasy 7-8 

  

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla klas 1-3 (scenariusze zajęć): 

 Komunikacja międzyludzka - klasy 1-3 

 Empatia - klasy 1-3 

 Emocje - klasy 1-3 

 Samoocena - klasy 1-3 

 Samoregulacja - klasy 1-3 

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla klas 4-6 (scenariusze zajęć): 

 Komunikacja międzyludzka - klasy 4-6 

 Empatia - klasy 4-6 

 Emocje - klasy 4-6 

 Samoocena - klasy 4-6 

 Samoregulacja - klasy 4-6 

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla – klasy 7-8 (scenariusze zajęć) 

 Funkcjonowanie w grupie społecznej - klasy 7-8 

 Komunikacja międzyludzka - klasy 7-8 

 Empatia - klasy 7-8 

 Emocje - klasy 7-8 

 Samoocena - klasy 7-8 

 Samoregulacja - klasy 7-8 


