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OTRZYMASZ:

· dostawę
· montaż
· szkolenie
· pomoc techniczną
· pakiet pomocy edukacyjnych

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować Państwu spójną i kompleksową
ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dydaktycznych. Asortyment znajdujący się w niniejszej publikacji wpisuje się w wytyczne edycji rządowego programu Aktywna Tablica 2020–2024, który umożliwia wyposażenie
szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.
Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych,
językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłudze programy multimedialne dostosowane do wieku, umiejętności
i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia.

Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktualną
podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach niniejszego projektu Aktywna Tablica oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami
w dziedzinie edukacji.
W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej
Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na
sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

(14 tys. zł + 3 500 zł wkładu własnego)
Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019.
Szkoły ponadpodstawowe.

Wkład własny
Finansowy
przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych
wnioskiem o udział w programie.

(35 tys. zł + 8 750 zł wkładu własnego)
Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub
uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

wydatkowany w roku złożenia wniosku
o udział w programie.

Rzeczowy
sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK
wykorzystywane jako
inne pomoce dydaktyczne.
zakupione w roku złożenia wniosku,
ale nie później niż do dnia złożenia wniosku
o udział w programie

W ramach wkładu finansowego katalog mozliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt,
pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy.
(100 tys. zł + 25 tys. zł wkładu własnego)
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

Najważniejsze terminy:
złożenie wniosków przez szkoły do organów prowadzących
w latach 2021–2024: DO DNIA 15 MAJA;
złożenie wniosków przez organy prowadzące w latach 2021–2024:
DO DNIA 30 MAJA;
kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem finansowym na szczeblu wojewody
w latach 2021–2024: DO DNIA 15 CZERWCA;
przekazanie środków finansowych w latach 2021–2024: DO DNIA 30 LIPCA;
wykorzystanie wsparcia finansowanego: DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO.

Zakupione u nas pomoce
dydaktyczne w ramach
Programu spełniają
następujące warunki:
1. Posiadają deklarację CE
lub certyfikat zgodności
z normą;
2. Posiadają certyfikat ISO
9001 dla producenta;
3. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed
dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
4. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
z tym że w przypadku
szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą
być sporządzone w języku
polskim;
5. Posiadają okres gwarancji
udzielonej przez producenta lub dostawcę nie
krótszy niż 2 lata.

Wymaganiem priorytetowym dla szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do
Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Tego
warunku nie musza spełniać szkoły, które wnioskowały
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem do transmisji audiowizualnej
w 2020 r., szkoły podstawowe kształcące uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.
Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty
Nowej Szkoły zawartej w niniejszym katalogu oraz
na naszej stronie: www.nowaszkola.com a także ze
wsparcia naszych Doradców Handlowych i Biura
Obsługi Klienta.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:
sklep.nowaszkola.com
Życzymy udanych zakupów
i ciekawych inspiracji.
zespół Nowej Szkoły

Środki finansowe zostaną przeznaczone
na następujący sprzęt:

tablice interaktywne
z projektorem ultrakrótkoogniskowym
lub sama tablica bez projektora

projektory
lub projektory ultrakrótkoogniskowe

głośniki
lub inne urządzenia pozwalające
na przekaz dźwięku

szkoła podstawowa

2
szkoła podstawowa
ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
szkoła podstawowa
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
oraz dzieci niewidomych
specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze

monitory interaktywne
dotykowe o przekątnej ekranu
co najmniej 55 cali

szkoła
ponadpodstawowa

druk 3D
oraz drukarki druku wypukłego

brail
notatniki, linijki, i drukarki brajlowskie

kodowanie i robotyka
roboty i akcesoria

szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa,
szkoła podstawowa
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
szkoła podstawowa
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
oraz dzieci niewidomych,
specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze
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Aktywna Tablica 2.0

szkoła
podstawowa
AT 2001

x2

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), można obsługiwać
tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem; model:
DTO-i78C; obszar interaktywny [szer./wys. cm]: 159,0 x 118,0; przekątna
wymiaru interaktywnego [cm, (cale)]: 201,50cm (79,3"); wym. zewnętrzny
[szer./wys. cm]: 169,20 x 128,40; przekątna wym. zewnętrznego [cm,
(cale)]: 212,40cm (83,6"); format 4:3; grubość [cm]: 3; waga [kg]: 22,5;
powierzchnia tablicy: ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności
na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne25 lat gwarancji na powierzchnięłatwa
do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych; funkcja
myszy; funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności
dzielenia obszaru roboczego na 10 stref; technologia rozpoznawania gestów
multi gesture; nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem;
powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych; rozwiązanie
Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników; czułość na nacisk - czujniki IR
odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm
od powierzchni tablicy; precyzja: ± 1mm; tempo śledzenia sygnału: 6ms - 12
ms; zasilanie: energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla
USB.; pobór mocy: < 250 mA; wymagany system operacyjny Windows XP/
Vista/7/8/10, Mac, Linux; bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie
pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji: rozpoznawanie
pisma odręcznego,odt warzanie video z możliwością „pisania” na filmie,
zrzut y video, szybkie t worzenie figur geometrycznych. Program posiada
bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi, a także
współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami
pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów
(w formie graficznej).; wyposażenie: półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki,
zestaw montażowy;; wymagania atmosferyczne - temperatura podczas pracy:
od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%; certyfikaty produktu: CE, ROHS;
gwarancja: 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty

x2

DA 2146
Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13

2

22 091 zł

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP1

DA 0423
Tablica interaktywna dotykowa myBOARD 84C

TN 0042
Kabel HDMI 10 metrów

17 500 zł

sprzęt multimedialny

x2

DA 2083
Głośniki myBoard

x2

Idealnie kompatybilne z tablicą interaktywną myBoard głośniki o mocy 40W!; do połączenia
z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie
audio).; gniazda w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej, USB do podłączenia
tablicy, HDMI do podłączenia tablicy, USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, micro
USB – wyjście na komputer, wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon, gniazdo do podłączenia
mikrofonu (minijack), ; zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników; przyciski + i – do
regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym);
zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver; gwarancja 12 miesiące

x2

DA 3073
Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530

Przekątna ekranu: 50” – 108”; jasność: 3200 lm; rozdzielczość: XGA, 1024 x 768;
moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm; format obrazu: 4:3; złącza:
wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio minijack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini-jack, wejście S-Video, wejście sygnału
komponentowego (2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA,
wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), interfejs Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu
A Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak;

DA 0782
Uchwyt ścienny do projektora

w zestawie za 1 zł:

x2

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

MPP Chemia
dla klas VII–VIII

MPP. Biologia
dla klas V–VIII

LJ 0023

LJ 0022

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 1 599 zł

AT 2002

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP2
x2

DA 3098
2 x Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro

Obszar interaktywny [cm]: 168,0 x 118,0; wymiar zewnętrzny [cm]: 172,0 x
125,0; format: 4:3 grubość [cm]: 3,6; waga [kg]: 19,5; technologia: podczerwień;
powierzchnia tablicy: matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie
wpływa na działanie tablicy; porcelanowa PolyVision e3; precyzja: <0,05 mm;
tempo śledzenia: 8 ms – 16 ms; zasilanie: za pośrednictwem kabla USB; pobór
prądu: <0,5 W; system operacyjny: Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity),
MAC, Linux; oprogramowanie: Avtek Interactive Suite; wyposażenie: instrukcja
obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

x2

DA 3073
Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530

Przekątna ekranu: 50” – 108”; jasność: 3200 lm; rozdzielczość: XGA, 1024 x 768;
moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm; format obrazu: 4:3; złącza:
wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio minijack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini-jack, wejście S-Video, wejście sygnału
komponentowego (2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA,
wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), interfejs Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu
A Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

DA 9590
Głośniki myBoard

x2

17 500 zł

Soundbar Studio to smukły i elegancki głośnik, który doskonale wpisze się w wystrój
każdego pomioeszczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej
jakości materiałów, zapewniających wytrzymałość i niezawodność. Wbudowane głośniki
o mocy 2x20W doskonale zastąpią niewielkie głośniki w telewizorze lub urządzeniu
projekcyjnym. Centralny głośnik Soundbar to idealne rozwiązanie dla wszystkich,
którzy przy oglądaniu materiałów filmowych, cenią sobie lepszą jakość dźwięku.
Zakres częstotliwości dźwięku wynosi od 30Hz do 20kHz. Łączność bezprzewodową
zapewnia moduł Bluetooth, który pozwoli na szybkie odsłuchanie plików zapisanych na
innym sprzęcie oraz bezpośrednie połączenie ze smartfonem lub innym urządzeniem.
Soundbar wyposażono w wejście AUX, a także złącze optyczne TOSLINK, odpowiadające
za najwyższą, wolną od zakłóceń, jakość dźwięku. Wygodę obsługi gwarantuje dołączony
do zestawu pilot. Głośnik jest w kolorze czarnym. W standardowy sposób można go ustawić
na gumowych nóżkach lub przymocować do ściany, dzięki dwóm tylnym zaczepom. Do
zestawu dołączono także zestaw kołków i podkładek, które pozwolą na jego prosty,
intuicyjny montaż. Bluetooth; moc 2x20W; złącze optyczne TOSlink; pasmo przenoszenia
30Hz-20kHz; wejścia AUX; złącze optyczne Toslink; sterowanie za pomocą pilota; wymiary:
94 x 7,7 x 6,5 cm

DA 0782
Uchwyt ścienny do projektora

x2

19 258 zł

TN 0042
Kabel HDMI 10 metrów

x2

x2

DA 2146
Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13

w zestawie za 1 zł:

patrz też na str. 5

Już umiem! Matematyka

Już Umiem! Język polski

Gra escape room. Geografia

Gra escape room.
Historia

Gra escape room.
Biologia

PN 0070

PN 0068

PN 0150

PN 0127

PN 0128

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 1 850 zł

sklep.nowaszkola.com
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Aktywna Tablica 2.0

17 500 zł
19 977 zł

0%
VAT

17 500 zł
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AT 2003

wbudowana
kamera

19 544 zł
Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP3
x2

DA 8357A
Monitor interaktywny myBoard Grey LED 65 4K
z Androidem

Monitor dotykowy z wbudowanym systemem operacyjnym Android i panelem LED
o żywotności 50 tys. godzin. Urządzenie pełni rolę monitora LCD i tablicy interaktywnej;
zintegrowana ramka Smart Frame zapewnia stałą dostępność pisaków podczas
pracy z monitorem. Funkcja pozwala również na rozpoznawanie koloru zgodnego
z oznaczeniem, bez względu na to, gdzie znajduje się mazak; technologia Screen Share
umożliwia bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie materiałów z innych komputerów
i urządzeń mobilnych; monitor obsługuje 32 punkty dotyku, pozwalając pracować kilku
osobom jednocześnie; narzędzie eMarker umożliwia edycję treści, nadpisywanie

i rejestrację przebiegu prezentacji, a aplikacja Informer tworzy środowisko do pracy
z tablicą informacyjną (harmonogramy, plany spotkań); dla najmłodszych przygotowano
zintegrowaną aplikację PixBlocks do nauki programowania; zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26
ustawy o VAT pomoc dydaktyczną można kupić do szkoły, placówki oświatowej, ośrodka
wychowawczego oraz uczelni wyższej ze stawką 0% VAT. W celu uzyskania szczegółowych
informacji zapraszamy do kontaktu.
wym.: 154,8 x 95,4 x 10,1 cm; ekran: powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową
powłoką antyrefleksyjną; kontrast: 4000:1; jasność: 350cd / m2; proporcje obrazu: 16:9;
rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160 i odświeżanie 60 Hz ; głębia koloru: 10 bit, 1,07 mld
kolorów; system audio 2x20W; system: Android 8; wejścia: HDMI 2.0 x2, HDMI 1.4 x 1,
DisplayPortx1, VGAx1, Audio-In VGA x 1, YPBPR x 1, AVx1, USB 3.0 x 4, RS232 x 1, RJ45 x 1,
czytnik kart x 1, Gniazdo Touch USB x 2; wyjścia: AV-Out x1, wyjście słuchawkowe, SPDIF
x 1, DDMI x 1; certyfikaty produktu: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 1400; gwarancja: 2 lata
z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu."

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

AT 2004

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP4

NS 9265A
Monitor interaktywny 65"
z wbudowaną kamerą i akcesoriami

x2

Wymiary: 167,5 x 108,5 x 22,5 cm; wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840 x 2160 px;
panel/przekątna: D-LED /65"; model: 65 DB-AL; rama: ultra cienka; kontrast: 5000:1;
jasność: 350 cd/m2-20; proporcje obrazu: 16:9; czas reakcji panelu: 8 ms; głębia
koloru: 10 Bit; 16:7M; rozmiar ekranu: 1428 mm x 804 mm; ekran: szkło matowe o gr.
4 mm i twardości 7 w skali Mohsa; kąt widzenia: 178°; żywotność panelu: 50 000 h;
parametry panelu dotykowego; technologia dotyku: podczerwień (IR); czas reakcji: 5
ms; ilość punktów dotyku: 20; precyzja: <1 mm; tryb pisania: nieprzezroczyste obiekty;
prędkość kursora: 200 dot/s; system operacyjny: Android 8.0; Windows 10 po dodaniu
OPS; wejścia/wyjścia; porty wejściowe HDMI: 3xHDMI; port wyjściowy HDMI: 1xHDMI;
porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1); port
wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC; wejście AV: 1XAV(MINI 3in1); wyjście AV: 1 x AV Out;
porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0; porty USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0; porty USB
interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/
HDMI; porty szeregowe: 1XRS232; porty LAN (RJ45): 1XRJ45; wbudowane głośniki:
2 x 15W; wyjście słuchawkowe: 1 x minijack 3.5 mm; wyjście cyfrowe: 1xDigital

w zestawie za 1 zł:

Coaxial; gniazdo OPS: 1XOPS Slot; czytnik kart: 1XSD Card Reader; plug & play: tak;
wbudowana kamera: tak/8 Mpix; parametry systemu Android; wersja systemu: Android
8.0; procesor: ARM A53 Four Core; moduł graficzny: Mali G51; pamięć RAM: 4GB DDR4
2400MHz; wbudowana pamięć ROM: 32 GB; karta pamięci: Max 1T; rozdzielczość
systemu operacyjnego: Full HD; wi-fi: IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz
lub IEEE802.11an 2.4GHz; oprogramowanie: wbudowana aplikacja do notatek: tak;
wbudowana przeglądarka internetowa: tak; obsługa menedżera plików: tak; funkcja
multi-color (Windows): tak; funkcja udostępniania ekranu: tak/4 ekrany; odtwarzacz
plików multimedialnych: tak; parametry użytkowe: waga: 47 kg; waga z opakowaniem:
61kg; wymiary:1506 x 911 x 106 mm; wymiary z opakowaniem: 166 x 106,5 x 22,5
cm; rozstaw otworów VESA: 400x300; mocowania ścienne: tak; przyciski na obudowie:
1(3in1) przycisk; warunki pracy: temp. 0°C ～ 40°C /wilgotność: 0% ～ 60%; warunki
przechowywania: temp. -20°C ～ 60°C / wilgotność 0% ～ 90%; zasilanie: AC 220-240
V 50/60 Hz; moc: 320W; pozostałe informacje: certyfikaty: CE, ROHS, ISO 9001, ISO
14001; gwarancja: 12 miesięcy ; akcesoria: uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania,
przewód HDMI, przewód audio (3,5 mm), przewód USB Touch typu B, przewód VGA,
przewód zasilający o dł. 5 m, 2 długopisy magnetyczne; aplikacje / oprogramowanie
monitorów; Media Player (wideo, audio, zdjęcia); przeglądarka internetowa (Mozilla,
Opera, Chrome); menedżer urządzeń; strona startowa Androida; przesyłanie ekranu /
udostępnianie/ screan; komunikator wideo; oprogramowanie podobne do Note3; android z
językiem polskim ; instrukcja obsługi- PDF; wyszukiwarka aplikacji takich jak Google Play

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

w zestawie za 1 zł:

Śmiało do szkoły

Professor Why Chemia. Zestaw Szkolny

Professor Why. Zestaw Przyrodniczy

DP 0095

WH 0003

WH 0004

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 999 zł
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lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 2 948 zł

Przy zakupie poszczególnych zestawów Aktywna Tablica oferujemy pakiety
pomocy edukacyjnych. Na specjalne życzenie klienta skład tych pakietów może
podlegać modyfikacjom. Wymiana możliwa jest w obrębie programów ujętych
w kategorii Szkoła Podstawowa po konsultacji z naszym przedstawicielem.

interaktywne plansze przyrodnicze

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to bogaty zbiór materiałów przedstawiających wybrane zagadnienia w postaci animacji, filmów, obiektów 3D oraz pojedynczych
plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi
planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone
są do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć
biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych.
Zasoby przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają
uczniom na wspólne analizowanie tematu. Wykonane
w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej są na bieżąco aktualizowane pod względem
merytorycznym i technicznym. Korzystanie z plansz jest
wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji
żadnego dodatkowego oprogramowania. Umożliwiają
pracę online jak i offline. Licencja: 3 licencje bezterminowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów).
W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych,
edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni.

IPP. Chemia klasy VII–VIII
LJ 0123

490 zł

Na setkach interaktywnych ekranów uczniowie mogą korzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających
chemię z życia codziennego czy zasobów w postaci układu
okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trójwymiarowych modeli i wzorów. Opracowane symulacje,
pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków
lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów. Przygotowane filmy przedstawiają reakcje
chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak
i zachodzące w najbliższym otoczeniu. W opakowaniu
umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych
plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej.
• Zagadnienia: 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)

LJ 0122

490 zł

IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach interaktywnych ekranów w postaci symulacji, ilustracji w grafice
trójwymiarowej oraz fotografii w technice mikro i makro.
Pakiet dodatkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach.
W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie
pracowni biologicznej.
• 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

sklep.nowaszkola.com

węzły matematyczne

IPP. Geografia dla klas V–VIII
LJ 0135

490 zł

Opracowane treści z zakresu geografii przygotowano
w postaci filmów, animacji i prezentacji zdjęć. Obrazują
one różnorodne 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). Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, fizyczne
i polityczne wzbogacono o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i interaktywnymi mapami. Postrzeganie zależności przestrzennych, np.: rozpoznawanie form
ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi opracowano w formie interaktywnej
trójwymiarowej grafiki. W opakowaniu umieszczono
dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do
zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej.
• Zagadnienia: 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 przyrodnicze Polski; 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski; 11. Relacje między elementami środowiska geograficznego; 12. Mój region i ,,mała ojczyzna”; 13. Azja; 14. Afryka; 15. Ameryka
Północna i Południowa; 16. Australia i Oceania; 17. Obszary okołobiegunowe

Węzły matematyczne.
Kąty, figury, bryły

Węzły matematyczne.
Jednostki, skale, plany
PN 0041

290 zł

Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki
i miary w otaczającej nas przestrzeni, w przedmiotach,
z którymi się stykamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi
matematycy nie tylko dowiedzą się „jak?”, ale teżzrozumieją
„po co?”używamy jednostek, po co mierzymy, po co przenosimy rzeczywistą przestrzeń do innej skali w formie planów,
po co porównujemy miary liniowe lub miary na płaszczyźnie
i w przestrzeni. Z kolei samo „jak?” zyska inny wymiar, kiedy
spróbujemy w prosty sposób wykonywać z pozoru trudne
zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i rylce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

PN 0042

IPP. Fizyka klasy VII–VIII
490 zł

Program zapewnia setki interaktywnych ekranów, które ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizyki. Wśród nich
znajdują się ilustracje i fotografie przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego. Wymagania programowe zaprezentowano
czytelnie, łącząc definicje, wzory, schematy i wykresy.
Proponowane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska
fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświadczeń. Pakiet wzbogacono w przykładowe obliczenia prezentujące
krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symulacje
zjawisk fizycznych. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni fizycznej.
• Zagadnienia: 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 elektormagnetyczne; 13. Świat fizyki

290 zł

Zestaw pomaga uczniom odkrywać geometrię w otaczającej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geometryczne wykonywane w plenerze przy pomocy samych
uczniów i długich taśm w roli punktów, odcinków i cyrkli
pozwalają zrozumieć, zapamiętać i skutecznie stosować zasady geometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygotowano do
zajęć grupowych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in.
pomoce do budowania płaskich figur i przestrzennych
brył w wielkiej i małej skali.

Węzły matematyczne.
Obwody, pola, objętości
PN 0043

LJ 0124

IPP. Biologia klasy V–VIII

programy multimedialne

290 zł

Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię
i objętość? – Spróbujmy osadzić te pojęcia w otaczającej
nas przestrzeni i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych
ale za to emocjonujących sytuacjach. Ile wody zmieści się
w akwarium? Na jak długo starczy nam tlenu w szczelnie
zamkniętej klasie? Do zestawu dołączono bryły a także
elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz
narzędzia do ich mierzenia

MPP Pakiet przyrodniczy
LJ 0028

1 950 zł

W skład pakietu wchodzą programy: MPP Biologia
dla klas V–VIII; MPP Chemia dla klas VII–VIII; MPP
Fizyka dla klas VII–VIII.

Science-Lab. Fascynująca
anatomia człowieka. Pakiet
EX 1000

2 950 zł

Seria „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” to program multimedialny wspierający naukę przedmiotów przyrodniczych na poziomie
klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym
etapie edukacyjnym. Pozwala na realizację nie
tylko założeń Podstawy Programowej, ale także
wprowadzenie elementów wykraczających poza
wymagania edukacyjne. Ponadto seria umożliwia
korelację treści z zakresu biologii, chemii, fizyki
i geografii. Program zawiera zestaw plansz dydaktycznych, dzięki którym nauczyciel szczegółowo zaprezentuje i omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów. Przygotowane
filmy i opracowane symulacje umożliwiają pracę
w szkole jak i w domu. Program jest dostosowany
do możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. „Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych: polskiej
i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi
elementy biologii chemii i fizyki w obcym języku. Do programu multimedialnego dołączono
obudowę dydaktyczną do pobrania i wydruku.
W jej skład wchodzą: Testy podsumowujące dla
każdej części oraz poświęcone całości materiału
– wszystkim zmysłom. Przygotowano je dla dwóch
grup, w wersji podstawowej i rozszerzonej, a także
w wersji edytowalnej dla nauczyciela. Klucze odpowiedzi do testów. Cykl „Co warto zapamiętać?”,
zawierający najważniejsze informacje dotyczące
poszczególnych zmysłów. Materiały zostały przygotowane w formie plakatów, infografik oraz
wklejek do zeszytu. Obserwacje i eksperymenty,
które opracowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza
obowiązujący zakres. Karty pracy angażujące
uczniów w omawiane tematy. Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.
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Matematyka bez reszty. Pakiet
EX 2164

Matematyka bez reszty cz. 1
1 999 zł

EX 2102

Matematyka bez reszty cz. 2
799 zł

EX 2119

Matematyka bez reszty cz. 3
799 zł

EX 2126

799 zł

Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci
miejscach? Na ulicy, lotnisku, czy w sklepie? Dzięki nowej serii produktów
multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z których można skorzystać
w klasie i w domu, na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy
fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki. Pakiet „Matematyka bez reszty” zawiera 4 500 zadań do 9 Przygód Tematycznych
– wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 54 filmy
edukacyjne – wprowadzające w zagadnienia poruszane w pakiecie i łączące je z realnym światem; 27 interakcji – dających możliwość zabawy
dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 54
ćwiczenia – pozwalające na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki.

Pierwsza część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500
zadań do 3 Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających możliwość zabawy
dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 18
ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Druga część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Dawne dzieje, Polska w świecie,
Zawody – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką:
18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających
możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy
z zakresu matematyki

Trzecia część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500
zadań do 3 Przygód Tematycznych – Wynalazki, Zagadki anatomii,
Mały przyrodnik – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia
poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji
– dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy
zasad kupowania w sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie
wiedzy z zakresu matematyki

Metoda Projektu. Pakiet

Metoda Projektu cz. 1

Metoda Projektu cz. 2

Metoda Projektu cz. 3

EX 2171

1 799 zł

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę
metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy
do każdej klasy. Produkt zawiera 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz
w pary, itd.): 12 tematów wiodących; 60 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie; 36 filmów edukacyjnych;
12 ćwiczeń do nauki angielskiego; Obudowa dydaktyczna: 100 kart
pracy dla uczniów; 100 scenariuszy zajęć i zabaw. Program nauczania
zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych
przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.
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EX 2133

699 zł

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę
metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy
do każdej klasy. Pierwsza część produktu to 4 typy materiałów: Plansze
interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.): 4 tematy wiodące: 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie; 12 filmów edukacyjnych;
4 ćwiczenia do nauki angielskiego. Obudowa dydaktyczna: 33 karty
pracy dla uczniów; 33 scenariusze zajęć i zabaw. Program nauczania
zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych
przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

EX 2140

699 zł

Druga część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne,
zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary,
itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów,
która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym
bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

EX 2157

699 zł

Trzecia część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne,
zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary,
itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis
sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów,
która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym
bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

szkoła podstawowa

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
AT 2010

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SPE

RP 1002
Piaskownica interaktywna Sandbox

x2

Innowacyjne urządzenie, które wykorzystuje najnowocześniejsze technologie projekcji interaktywnej w połączeniu z tradycyjną zabawą w piaskownicy. Przesypując piasek możemy
zmieniać rzeźbę terenu, a za pomocą jezior, gór, wulkanów
i dolin stworzyć wymarzone miejsce na Ziemi. Oprogramowanie zestawu pozwala użytkownikowi „wylać” na piasek wirtualną wodę, która przelewa się i wypełnia zagłębienia terenu.
Niekończące się możliwości kształtowania piasku zapewniają
świetną rozrywkę przy budowaniu boiska dla wirtualnej piłki
lub zainicjowaniu poszukiwań skamielin dinozaurów. Magiczna piaskownica dostarcza niezapomniane doznania na
wyciągnięcie ręki w czasie rzeczywistym. Zmiana położenia
piasku jest rejestrowana przez kamerę 3D. Następnie rzutnik
cyfrowy wyświetla obraz na powierzchni piaskownicy. Grafika
generowana jest przez specjalne oprogramowanie. Czujniki
ruchu wykrywają zmiany w powierzchni piasku i wypełniają
powstałe różnice kolorami. Interaktywna piaskownica jako
pomoc edukacyjna pozwala przybliżyć pojęcia związane
z geografią, geologią i hydrologią. Ułatwia czytanie mapy topograficznej, przybliża znaczenie linii konturu, działów wodnych, a nawet topnienie pokrywy śnieżnej na szczytach gór.
Wykorzystany w zestawie piasek jest doskonałym materiałem,
pozwalającym rozwijać wyobraźnię i twórczą aktywność,
zapewniając jednocześnie wrażenia dotykowe, promujące
zdolności motoryczne, percepcję dotykową i koordynację
ręka-oko. System jest niezastąpionym rozwiązaniem do sesji
szkoleniowych, a także prezentacji. Doskonały do terapii,
edukacji i rozrywki dla dzieci, dorosłych i osób starszych.
Mobilne urządzenie zawiera wbudowany komputer oraz
jednostkę projekcyjną.

w zestawie za 1 zł:

35 000 zł
36 638 zł

• zawartość zestawu: ; biała ramka w standardzie; rama stołu z metalowym zbiornikiem
na piasek, blat z płyty laminowanej (aby zmienić go w stół interaktywny), dodatkowe
nogi (do regulacji wysokości) i ramię projektora; projektor z czujnikiem głębokości
3D, kablami USB i HDMI; 94 drewniane obiekty z czujnikami - do interaktywnych gier
stołowych; klawiatura bezprzewodowa; pilot Epson + Monoblock; kabel zasilający;
oprogramowanie obejmujące działania na piasku i stole; karta gwarancyjna; instrukcja obsługi; wiek: 3+; piasek marmurowy zalecany przez terapeutów do rozwijania
umiejętności motorycznych ; nogi teleskopowe dostępne osobno dla opcji Large dla
użytkowników wózków inwalidzkich

Seria mTalent. Pakiet Ekspert.
Zajęcia logopedyczne.
LJ 0036

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

sklep.nowaszkola.com

lub inny produkt z pakietów
ze strony 8 i następnych
o wartości do 2 999 zł
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podłogi interaktywne

programy multimedialne
Przy zakupie poszczególnych zestawów Aktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy
edukacyjnych. Na specjalne życzenie klienta skład tych pakietów może podlegać
modyfikacjom. Wymiana możliwa jest w obrębie programów ujętych w kategorii
Szkoła Podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po konsultacji z naszym
przedstawicielem.

Liczenie i porównywanie
PN 0055

Smartfloor.
Niezwykła podłoga interaktywna
DA 3086

11 549 zł

SmartFloor by Mentor to nowa technologia, dzięki której „podłoga” reaguje zarówno na ruch jak i na pisaki
interaktywne. Innowacyjny Smartfloor to zbiór angażujących aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych,
zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych

Harmonijny Rozwój. Zestaw
8 pakietów

Podłoga interaktywna.
Projektor. Sandbox
RP 1000

19 500 zł

• wym. 36,4 x 52,4 x 11,5 cm; waga: 10 kg; biała ramka w standardzie; projektor z czujnikiem głębokości 3D, kablami USB i HDMI; 94 drewniane obiekty z
czujnikami - do interaktywnych gier stołowych; klawiatura bezprzewodowa;
pilot Epson + Monoblock; kabel zasilający; oprogramowanie obejmujące
działania na piasku i stole; karta gwarancyjna; instrukcja obsługi; wiek: 3+
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za pomocą pisaków interaktywnych. Do wyboru mamy
kolorowanki dla najmłodszych, gry językowe, programowanie robota, sudoku i wiele, wiele innych. Co więcej:
Smarfloorumożliwia wyświetlenie trzech planszy dla
trzech graczy lub drużyn, ustawienie poziomu trudności
i rywalizację na punkty lub czas. A w chwilach relaksu
Smartfloor zapewni typowe dla takich rozwiązań zabawy ruchowe dla młodszych i starszych, uruchamiane
przez gesty. Po więcej informacji zapraszamy na stronę
smartfloor.edu.pl oraz na fanpage SmartFloorEduPL.

490 zł

Gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne” – ćwiczenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów
równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca
w zespole dwuosobowym; „Ułóż po kolei” – ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania liczb
na obiektach konkretnych z przechodzeniem do
abstrakcji, współpraca w zespole dwuosobowym;
„Rachmistrze” – ćwiczenie umiejętności liczenia,
koncentracja uwagi, współpraca w grupie. Karty
pracy: „Połącz od najmniejszej liczby do największej”; „Połącz równoliczne”, „Od najmniejszego
owocu do największego”, „Od najkrótszej kredki do najdłuższej”, „Desenie na robaczku”, „Ciągi
owoców”. Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby”
– składa się z zestawu kartonów reprezentujących
zbiory konkretnych przedmiotów w liczbie od 1 do
10, odpowiadające im abstrakcyjne zbiory kropek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na
dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów
reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb
i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz
porównywanie zbiorów. Gra przeznaczona jest
do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania
zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych
z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego oraz
wprowadzania pojęcia liczby wyrażonej zapisem
pojedynczej cyfry. Dołączone do gry kartony ze
znakami dodawania, odejmowania i równości pozwalają na wykorzystanie gry również w pierwszej
klasie szkoły podstawowej do układania i uzupełniania działań. Scenariusze takich zabaw znajdują
się w zestawie.

PN 1072

3 399 zł

• twórczość i konstrukcje, zmysły i ruch, poznawanie i rozumienie,
przyroda i czas, ekologia i środowisko, słowa i znaki, liczenie i porównywanie, święta i zwyczaje

już umiem

harmonijny rozwój

Już Umiem! Zestaw
PN 0067

769 zł

Twórczość i konstrukcje
PN 0049

Umiem czytać
PN 0038

190 zł

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: koncentracja
uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych.
• zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier
i zabaw klasowych, 70 kart pracy do kopiowania lub druku

Zmysły i ruch
490 zł

PN 0050

Poznawanie i zrozumienie
490 zł

PN 0051

490 zł

Gry interaktywne: „Rysujmy razem” – ćwiczenia swobody wyrazu
plastycznego oraz sprawności grafomotorycznej, oswajanie z tablicą
multimedialną. Współpraca w grupie; „Dopasuj do obrazka” – rozumienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru;
„Muzykanci” – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji
ruchowej; koncentracja uwagi, współpraca w grupie.
• karty pracy: wycinanka-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Paluszek-pacynka”,
„Co z tego wyjdzie?”, „Maska zwierzaczka”, „Robimy kotka”; gra wielkoformatowa „Miasto”
– zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie
– mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty; dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się
współpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków,
placów i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudowane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi
między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów
i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

Gry interaktywne: „Budowniczowie” – współzawodnictwo z rotacją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz
koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca
w grupie; „Łap i unikaj” – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie;
„Piraci” – ćwiczenie koordynacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej,
koncentracja uwagi, współpraca w grupie
• karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź trójkąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz podobne filiżanki”, „Połącz podobne zwierzaki”; gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega
na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach; do gry dołączono zestaw scenariuszy zabaw pozwalający na jej
wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich
jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, „Twister”; gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe
(aktywowanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie.

Gry interaktywne: „Sklep” – współzawodnictwo z rotacją przedstawicieli
zespołów, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania, koncentracja uwagi,
współpraca w grupie; opowiadania – ćwiczenia świadomości kolejności
zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Detektywi” – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz dedukcji, koncentracja uwagi, współpraca w grupie
• karty pracy: ćwiczenie klasyfikacji: owoce i warzywa, zwierzęta leśne i domowe, koła i wielokąty; ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego (wycinanki-układanki), układanie historyjek: „Na sankach”, „Na
łyżwach”, „W lesie”; gra wielkoformatowa „Sklep” – pozwala na ćwiczenie umiejętności klasyfikowania
na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony przedstawiają nabiał, mięso i wędliny,
warzywa i owoce oraz pieczywo, które dzieci umieszczają na odpowiednich półkach sklepu; gra rozwija
koncentrację i umiejętność współpracy w grupie. Dołączone do gry kartonowe monety pozwalają na wykorzystanie gry w pierwszej klasie do ćwiczenia podstawowych działań matematycznych na przykładzie
wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z monet o różnych nominałach

Przyroda i czas

Ekologia i środowisko

Słowa i znaki

Umiem liczyć
PN 0040

390 zł

Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia
i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz
znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie,
segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć,
umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania
działań matematycznych.
• zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interaktywnych gier
i zabaw klasowych, 150 kart pracy do kopiowania lub druku

PN 0052

Umiem pisać
PN 0039

290 zł

Ćwiczenia wspierają koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową,
rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły
ortograficzne. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach
interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów.
• zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych gier
i zabaw klasowych, 120 kart pracy do kopiowania

sklep.nowaszkola.com

490 zł

Gry interaktywne: „Pory roku” – Rozumienie cykliczności pór roku
i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów, percepcja wzrokowa,
współpraca w grupie; „Środowiska” – rozumienie różnorodności
środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncentracja uwagi,
analiza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, współpraca
w grupie; „Kontynenty i oceany” – rozumienie różnorodności geograficznej świata przyrody, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie.
• Karty pracy: kolorowanki – jezioro, las, łąka, liście i owoce, zwierzęta i ich dzieci, zwierzęta
i gniazda. Gra wielkoformatowa „Pory roku” – pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk
po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Gracz rozwija
rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie
zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów

PN 0053

490 zł

Gry interaktywne: „Segregacja śmieci” – rozwijanie świadomości
ekologicznej: segregacja odpadów, koncentracja uwagi, współpraca
w grupie; „Ekosystem” – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozumienie złożoności i różnorodności ekosystemów, percepcja wzrokowa,
współpraca w grupie, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie;
„Ekoskrzaty” – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędzanie
zasobów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie.
• Karty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince potrzebne do życia?”, „Karmimy
zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”. Wielkowymiarowa gra ekologiczna
„Segregacja śmieci” – uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem
zabawy staje się podłoga – dzieci budują cztery makiety pojemników z załączonych kolorowych
pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje
kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchennych, plastikowych
nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należy go wrzucić. Nauczyciel może dodatkowo
wprowadzić do zabawy uzasadnienie każdego wyboru.

PN 0054

490 zł

Gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne” – rozumienie relacji znaczeniowych między słowami i znakami, współpraca w zespole dwuosobowym; „Ułóż zdania” – rozumienie budowy zdania oraz języka
symbolicznego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Poeci” – ćwiczenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy,
koncentracja uwagi, współpraca w grupie.
• Karty pracy: „Żółw w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Skacząca żabka”, „Literki”, „Znajdź
takie same misie”, „Znajdź takie same pranie”. Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy”
– zawiera zestaw kartonów z charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz
całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych
obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra
pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania
w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diaktrytycznymi oraz dodatkowe często występujące litery pozwalają na dodatkowe wykorzystanie
gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek.
Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.
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Eduterapeutica Dysleksja
PN 0047

Multimedialny program do pracy z dziećmi
w wieku 7-10 lat wykazującymi trudności w nauce czytania i pisania. Bogata baza ćwiczeń,
kart pracy i pomocy dydaktycznych zapewnia
materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii
ucznia, która obejmuje ćwiczenia: uzupełnienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sylabizowanie, oddzielanie słów od siebie,
budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu,

Zestaw Eduterapeutica
Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3)
PN 0136

1 299 zł

Eduterapeutica Dyskalkulia
grafomotoryczne na kartach pracy z wyrazami podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc
do sprawnego odczytywania i zapisywania
wyrazów, ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu.
• zestaw zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia
filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, 219 wydrukowanych
kart pracy dostępne też w programie, poradnik metodyczny,
alfabet, bingo literowe, rozsypanki sylabowe

PN 0048

1 299 zł

Multimedialny program do pracy z dziećmi
w wieku 7–10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Dzięki temu
uczniowie mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową,
myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację

w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych.
• zestaw zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia
filmowe, 11 interaktywnych gier i zabaw, 63 wydrukowanych
kart pracy - dostępne też w programie, poradnik metodyczny,
komplet kolorowych naklejek, karty z tabliczką mnożenia, karty
matematyczne oraz domino.

1 590 zł

Zestaw Eduterapeutica
Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3)+ SPE (kl.4–8)
PN 0137

3 990 zł

Eduterapeutica Dysleksja
Program terapeutyczny wykorzystuje metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia
pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu
o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. Można
ją stosować niezależnie od tego, które funkcje są najbardziej zaburzone. Terapia obejmuje
następujące rodzaje ćwiczeń: uzupełnienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sylabizowanie, oddzielanie słów od siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu,
ćwiczenia grafomotoryczne na kartach pracy, ćwiczenia z wyrazami podczas których
dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze,
ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu.
• Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych; 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia
filmowe; 15 interaktywnych gier i zabaw; 219 kart pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty
pracy; nośnik: pendrive.

Eduterapeutica Dyskalkulia.
Program dedykowany jest uczniom w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Pozwala w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę
wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość
i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne,
w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
pamięć. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy
ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Wspiera również pracę z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami
rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.
• Program zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych; 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia
filmowe; 11 interaktywnych gier i zabaw; 163 karty pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane
karty pracy; pendrive.
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Złapmy Lwa!
Specjalne Potrzeby
Edukacyjne
PN 0114

Eduterapeutica. Specjalne
potrzeby edukacyjne:
dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia.
Klasy 1–3
PN 0112

2 890 zł

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów przejawiających ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10
lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały

opracowane w taki sposób, żeby mogły być
zastosowane w całej klasie z korzyścią dla
wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich
indywidualnych predyspozycji i możliwości,
ale też mogły być stosowane na grupowych
lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych
i rewalidacyjnych. Pakiet zawiera: poradnik.
Multimedialny program do pracy z dziećmi
wykazującymi specyficzne trudności w nauce
czytania i pisania, umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej, oceny ryzyka
dysleksji i dyskalkulii oraz diagnozy dysleksji.
Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do
efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

1 290 zł

Pomoc terapeutyczna dla osób pracujących
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także problemami emocjonalnymi
czy koncentracją uwagi. Gra, podobnie jak
szachy, rozwija szereg umiejętności takich jak
myślenie logiczne i strategiczne, koncentracje,
cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów
i koleżanek. Uzupełniające scenariusze zabaw
zostały dobrane w taki sposób by rozwijać bazowe funkcje poznawcze i umiejętności ważne
dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii:
percepcję wzrokową, pamięć stosunków przestrzennych i orientację w przestrzeni, myślenie
operacyjne, przewidywanie, wnioskowanie,
odwracanie, analogie, motorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności
językowe, w tym również budowanie zdań warunkowo złożonych. Drewniane, zaokrąglone

klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształty rysunków zwierząt idealnie odpowiadają
oczekiwaniom wobec pomocy dydaktycznych
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ruchowa forma wielkowymiarowej gry
oraz scenariusze ruchowych zabaw pomagają kanalizować aktywność dzieci nadpobudliwych ruchowo. Wytworzona w zabawie
aktywność w zakresie myślenia operacyjnego
rozwija dodatkowo umiejętność koncentracji,
a interakcje z uczestnikami w sposób niewymuszony uspołeczniają uczestników zajęć budując
kompetencje niezbędne do funkcjonowania
w grupie rówieśniczej.
• dołączone do gry kartonowe elementy: 6 kartonowych kół z emotikonami, symbolizującymi m.in. szczęście, smutek czy złość
i 24 kartonowych kół z symbolami twarzy, reprezentującymi
warianty tych uczuć służą młodszym uczniom do poznawania
i wyrażania emocji, mogą być też narzędziem do pracy z dziećmi
z problemami w sferze emocji i mówieniu o nich; zestaw zawiera:
dywanową planszę do gry o wym.: 1,5 x 2 m z 8 poduszkami,
uzupełniające kartonowe znaki do wykorzystania z planszą dywanową: 24 mniejsze koła i 6 większych kół z emotikonami
(szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), sześć zestawów
gry planszowej z drewnianymi klockami-zwierzątkami, poradnik
metodyczny, zabawy, wydrukowane karty pracy, zabawy multimedialne na tablicę interaktywną, nagrody - naklejki dla dzieci

problemy wychowawcze

GoSense
Zestaw kartonowych gier i zabaw, kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń
wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji
wczesnoszkolnej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
w klasach 1–3 oraz do zajęć ogólnych w klasach 1. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej
pracy uczniów.

Problemy wychowawcze. Problemy
emocjonalne
PN 0109

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja
PN 0108
490 zł

Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem, autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami
jedzenia. Pakiet „Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne”
pomoże określić: jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie
rozwojowej, a jakie wymagają już korekty; co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów; jaka jest
natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich tłumienia; jakie mogą być negatywne skutki tłumienia
emocji; jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów. Program
opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia
na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału
w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji,
prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci.
• zestaw zawiera: 1. płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje
multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku; 2. poradnik
metodyczny; 3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół
symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas; 24 mniejszych kół służące do
oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji

Eduterapeutica. Problemy wychowawcze.
Szkoła Podstawowa 1–8
PN 0106

1 990 zł

Wspiera pracę pedagoga i nauczyciela. Problemy wychowawcze” to
zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji
elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli,
wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach problemami
rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty, ze względu na swoją obszerność oraz łatwość
dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty
można wydrukować i w łatwy sposób przeszukiwać. Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania
wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe.
Materiały dla nauczycieli: poradniki metodyczne podzielone na moduły
tematyczne i grupy wiekowe uczniów; scenariusze zajęć wychowawczych
oraz materiały do ich prowadzenia; prezentacje tematyczne (w tym na
wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki; ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu). Programy
z serii „Problemy wychowawcze” pozwalają przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi.

sklep.nowaszkola.com

490 zł

Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę.
Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże: komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje
niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych; stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za
razem łagodny; doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te
same reguły i normy; zrezygnować z zachowań agresywnych, dając
w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących
związków międzyludzkich. Proponowany model pracy opiera się na
behawioralnych metodach uczenia nowych strategii zachowania takich jak: asertywność, trening zastępowania zachowań agresywnych,
porozumienie bez przemocy.
• zestaw zawiera: 1. płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje
multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku; 2. poradnik
metodyczny; 3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół
z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość,
smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. Kartonowe koła służą młodszym dzieciom do poznawania emocji, ich nazywania
i kojarzenia, a dla starszych uczniów są doskonałym materiałem wprowadzającym do klasowej lub
grupowej dyskusji o emocjach. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami
stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych
uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów

Przygotowaliśmy wsparcie w radzeniu sobie z problemami występującymi
powszechnie w szkole podstawowej. Eduterapeutica. Problemy wychowawcze: przemoc, agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia. Szkoła
podstawowa – klasy 1-8. Zestaw „Problem wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy,
agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami
emocjonalnymi. Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe
materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli
przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-8 szkoły podstawowej. Zestaw
zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji
wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Zawiera
zebrane materiały trzech osobnych publikacji (Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne oraz Uzależnienia) oraz dodatkowo bardzo obszerny
moduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych
do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Do tych kompetencji zaliczono: funkcjonowanie w grupie społecznej; komunikację interpersonalną;
empatię; radzenie sobie z emocjami; samoocenę; samoregulację. Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi
dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla
użytkowników programu.

Go Sense. Funkcje wzrokowe
HO 0001

690 zł

Do kształtowania percepcji wzrokowej oraz pamięci wzrokowej autorzy proponują ćwiczenia interakcyjne, dostosowane do urządzeń
dotykowych, w tym tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy
planszowe oraz karty pracy. Zestaw obejmuje ćwiczone osobno lub
łącznie obszary percepcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy
i syntezy wzrokowej: kolory, kształty, desenie, kierunki, wielkości, proporcje, rozmieszczenie na płaszczyźnie, rozmieszczenie w przestrzeni.
Materiał podzielono na warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną
(prowadzącą do znaków i liter) oraz warstwę pojęciową i językową.

Go Sense. Słuch i mowa
HO 0002

690 zł

Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej,
które obejmują: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków (wysokość,
siła, kierunek, brzmienie lub elementy tematyczne takie jak odgłosy zwierząt, odgłosy sytuacyjne, intonacje), rozpoznawanie sekwencji i rytmów,
zapamiętywanie sekwencji dźwięków. Ćwiczenia obejmują dźwięki
tematyczne i abstrakcyjne oraz fonemy w izolacji, w sylabach, słowach
i zdaniach. Zestaw zawiera też ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej oraz uwagi skoncentrowanej na bodźcach słuchowych i umiejętności ich selekcjonowania, a także ćwiczenia myślenia operacyjnego
w zakresie opartym na języku.
• Wymaganie systemowe oraz licencja: urządzenie z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym,
zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobów
online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub
Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania
na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.
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Go Sense. Koordynacja, motoryka i pisanie

Go Sense. Orientacja w przestrzeni
HO 0003

690 zł

690 zł

Go Sense. Koncentracja i samokontrola
HO 0005

690 zł

Zestaw obejmuje ćwiczenia rozpoznawania kierunków względem swojego ciała, względem elementów otoczenia (np. okno, drzwi) oraz
względem innych osób i fabularnych postaci. Dzieci uczą się rozpoznawania tych samych kształtów niezależnie od ich położenia i odróżniania
obiektów od ich lustrzanego odbicia. W fabularnych ćwiczeniach uczą
się sterowania postaciami przy pomocy komend kierunkowych oraz
poznają namiastkę układu współrzędnych. Rozwijają też pamięć stosunków przestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji w przestrzeni.

Dla dzieci z problemami w zakresie motoryki małej zaproponowano
stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od ruchów w wymiarze ciała przez
początkowo proste, a potem bardziej skomplikowane linie i kształty
w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania precyzyjnego ruchu
w liniaturze. W ćwiczeniach interaktywnych wykorzystano mechanizmy
typowe dla gier, gdzie wykonanie ciągłego ruchu, łączącego elementy
gry na ekranie jest częścią dynamicznej fabuły.

Autorzy zestawu uczą koncentracji i samokontroli w zabawach ruchowych, traktując bezruch jako element dłuższych sekwencji. Fabuły gier
multimedialnych oraz zespołowych zabaw stanowią doskonały bodziec
do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak: utrzymanie uwagi
w stanie gotowości, wyodrębnianie bodźców z pola percepcji, tłumienie
niepożądanych bodźców, analizę bodźca, umiejętność przenoszenia
uwagi, podzielność uwagi. W ćwiczeniach zastosowano (rozdzielnie
lub łącznie) bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz bodźce wymagające złożonej analizy.

Go Sense. Umiejętności matematyczne

Go Sense. Ortografia

Go Sense. Dysleksja

HO 0004

690 zł

Zestaw przeznaczony jest do rozwijania umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych.
Ćwiczenia, gry i zabawy kształtują elementarną świadomość stałości
(ilości, liczby, kształtu) oraz rozwijają umiejętności: odwracania procesów, abstrahowania, uogólniania, uściślania, kojarzenia, zapamiętywania. Elementem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów
metodą wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania oraz
proste gry logiczne i strategiczne w postaci multimedialnej i tradycyjnej.
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HO 0006

HO 0007

690 zł

Do nauki poprawnego pisania autorzy przygotowali wyjątkowo szeroki
wachlarz środków. Poza standardowym zapamiętywaniem reguł oraz
stosowaną powszechnie ścieżką wzrokową, zastosowano mnemotechniki słuchowe. Ogromny nacisk położono na zapamiętywanie samego
ruchu dłoni lub palców, odpowiednio w zakresie pisania odręcznego
i pisania na fizycznej lub wirtualnej klawiaturze.Wymaganie systemowe oraz licencja: urządzenie z systemem operacyjnym Windows 7
lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym;
do korzystania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox
lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia
zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów
należących do placówki.

HO 0009

1 490 zł

Pakiet zawiera propozycje oddziaływań, które szczególnie wpływają
na obszary ważne w pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej: percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja
w przestrzeni, uwaga i samokontrola, koordynacja i grafomotoryka, ortografia. Zestaw obejmuje interakcyjne ćwiczenia dostosowane
do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych,
oraz kartonowe gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki oraz
materiały do samodzielnego drukowania dla nauczycieli i rodziców,
w tym karty pracy.Wymaganie systemowe oraz licencja: urządzenie
z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania z dodatkowych
zasobów online wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna
wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja
dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania
na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

Go Edu

Go Sense. Dyskalkulia
HO 0010

Go Edu. Mówię, czytam i piszę
1 490 zł

HO 0011

Go Edu. Współpracuję i pomagam
790 zł

HO 0013

790 zł

Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka
dyskalkulii rozwojowej: funkcje wzrokowe, orientacja w przestrzeni,
myślenie matematyczne, koncentracja i samokontrola, koordynacja
i grafomotoryka. Propozycje interakcyjnych ćwiczeń są dostosowane
do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych.
Zestaw obejmuje również tradycyjne kartonowe gry i zabawy. Cennym
dodatkiem zestawu są poradniki, materiały i karty pracy do samodzielnego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców.

Zestaw pozwala rozwijać umiejętności porozumiewania się przy pomocy mowy i pisma w sposób całkowicie naturalny przy okazji codziennych
kontraktów, gier i zabaw. Integralną częścią metody jest uczenie się
w działaniu i przekraczanie granicy między częścią wirtualną i realną
wykonywanych zadań oraz łączenie i przenikanie pracy indywidualnej
i zespołowej z pracą w całej klasie. Nowością jest wprowadzenie elementów komunikacji cyfrowej, traktowanych tu całkowicie praktycznie,
a nie technologicznie.
• 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeń multimedialnych;
150 kart pracy do wydrukowania

Zajęcia i ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne
oraz metody pracy, polegające na współdziałaniu z uwzględnieniem
różnych ról i kompetencji uczniów.
• 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, sznurki, woreczki; plansze do gier; 50 ekranów ćwiczeń multimedialnych;
50 kart pracy do wydrukowania

Go Edu. Obliczam i rozwiązuję

Go Play. Rozumiem i mówię

Go Play. Spostrzegam i rozpoznaję

HO 0012

790 zł

Część serii „Obliczam i rozwiązuję” umożliwia rozwijanie umiejętności
matematycznych. Przygotowane scenariusze uczą podstaw matematyki
w grach i ćwiczeniach, w których myślenie matematyczne jest naturalną, ale też niezbędną częścią dobrej zabawy. Proponowane zajęcia
pozwalają przekroczyć granicę miedzy multimediami i tradycyjnymi
pomocami. Indywidualna aktywność uczniów przeplata się z działalnością w zespołach i w całej klasie.
• 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy
gier: karty, kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeń multimedialnych;
150 kart pracy do wydrukowania

sklep.nowaszkola.com

HO 0014

490 zł

Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny.
Przedszkolaki poznają słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty,
znaki i symbole, które przygotowują do znacznie trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komunikacji
wizualnej. Dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych
elementów o ustalonym znaczeniu, uczą się podstaw logiki i odróżniania prawdy od fałszu.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne
elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50
kart pracy do wydrukowania

HO 0015

490 zł

Zestaw rozwija percepcję wzrokową, spostrzegawczość i komunikację
w zakresie wizualnym wykorzystując do tego zabawy rozgrywane
w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych
multimediów. Dzieci uczą się rozróżniać, wyszukiwać, zapamiętywać
układy, znajdować sekwencje: znaków, kolorów, rozmiarów, kierunków
lub deseni zanurzonych w odpowiednich do wieku przedszkolaków
fabułach. Większość działań rozgrywanych jest przy pomocy elementów kartonowych, klocków, kamyków, którymi dzieci manipulują
łącząc percepcję wzrokową z dotykiem oraz odczuwaniem pozycji
ciała i jego ruchu.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne
elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50
kart pracy do wydrukowania
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Aktywna Tablica 2.0

GoPlay
GoPlay to zestaw materiałów przeznaczonych dla dzieci pięcio-sześcioletnich
uczęszczających do przedszkolnych
i szkolnych „zerówek”. Pozwala rozwijać w zabawie umiejętności przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego
wzajemne interakcje dzieci i związane
z tym emocje. Seria wykorzystuje technologię i multimedia oraz pomoce do
aktywności w dużej grupie i w zespołach przy stolikach. Angażuje nie tylko
przestrzeń w salach przedszkolnych,
ale także poza budynkiem. Dzięki temu
dzieci rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne i emocjonalne, motoryczne i technologiczne.
Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania,
poradniki i scenariusze. Licencja jest
bezterminowa i obejmuje całą placówkę

czytanie sy-la-ba-mi
edukacyjną. Pozwala na zainstalowanie
programu na wszystkich komputerach
oraz drukowanie i kopiowanie materiałów zamieszczonych w programie.
Ponadto umożliwia dostęp do aktualizacji aplikacji oraz zasobów. Minimalne wymagania sprzętowe to komputer
z systemem Windows 7/10 posiadający
rozdzielczość ekranu nie mniejszą niż
1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli) oraz źródło
dźwięku. Program jest przeznaczony
przede wszystkim do pracy z ekranami
dotykowymi i tablicami interaktywnymi.
Pakiet obejmuje następujące części: Rozumiem i mówię, Spostrzegam i rozpoznaję, Liczę i wnioskuję, Buduję i tworzę,
Dbam i szanuję, Współdziałam i czuję,
Gram i planuję. Dostępny w sprzedaży
od listopada 2020.

Pakiet dwóch programów przeznaczonych dla
dzieci w wieku 3+ oraz 5+ lub dzieci w innym
wieku rozwojowym, ale wymagających wsparcia w tym zakresie.Pakiet zawierający zestaw
multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania
opartych na zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.Program można wykorzystać 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 umiejętność czytania. Całość interaktywna (ponad
1000 ćwiczeń w pakiecie obu części programu)
uzupełniają drukowalne karty pracy (ponad
200) oraz pomoce nieinteraktywne dołożone do
pudełka: Zestaw kart, pt. „Stolikowa gra sylabo-

wa”, którą można wykorzystać również w ćwiczeniach bez komputera, - poradniki metodyczne, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny,
gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu
tworzenia autorskich materiałów interaktywnych. Pozwala to na pełną indywidualizację
procesu nauczania, w tym – czytania. Praca
z programem możliwa jest zarówno offline (bez
dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom),
z dostępem do internetu. Aplikacja współpracuje
z większością urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory
dotykowe, tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS.
• licencja: bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp
do internetu) + offline (praca bez dostępu do internetu); wiek
3+ (Czytanie sylabami cz.1) oraz 5+ (Czytanie sylabami cz.2);
bezpłatne wsparcie techniczne producenta

Seria mTalent,
Finalista konkursu
Bett Awards
2021 w kategorii
„Special
Educational
Needs Solutions”!

Nagroda
główna w kategorii Edukacja
w XVIII edycji
Konkursu Świat
Przyjazny
Dziecku

Go Play. Liczę
i wnioskuję
HO 0016

490 zł

Zestaw zawiera gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające
dzieciom rozwijanie myślenia operacyjnego. Dzieci korzystają z elementów
oraz ich odpowiedników wirtualnych
pojawiających się na tablicy multimedialnej.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100
ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy
do wydrukowania

Go Play. Gram i planuję
HO 0017

490 zł

Zestaw umożliwia rozwijanie myślenia strategicznego i algorytmicznego
przy pomocy prostych gier i zabaw ruchowych. Aktywność przedszkolaków
polega na wykonywaniu algorytmów
i sprawdzania skuteczności przyjętych
strategii.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100
ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy
do wydrukowania

Go Play. Dbam i szanuję
HO 0019

14

490 zł

Zestaw proponuje zajęcia rozwijające
nawyki dbania o porządek i postawy
odpowiedzialności wobec kolegów, rodziny, szkoły, społeczeństwa. Kształtowane są one przy okazji rutynowych
czynności i wspólnych zajęć. Dzieci
podczas najprostszych zabaw uczą
się również rozumienia pojęć związanych ograniczeniem i odnawialnością
zasobów naturalnych.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100
ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy
do wydrukowania

Go Play. Pakiet
HO 0021

2900 zł

Pakiet obejmuje części: rozumiem i mówię; spostrzegam i rozpoznaję; liczę i wnioskuję; buduję
i tworzę; dbam i szanuję; współdziałam i czuję;
gram i planuję.

Go Play. Buduję i tworzę
HO 0018

490 zł

Zestaw pozwala kształtować umiejętności
budowania złożonych statycznych i dynamicznych układów z najprostszych elementów, przy jednoczesnym kształtowaniu chęci
i ciekawości tworzenia oraz eksperymentowania. Nawet jeżeli skutkiem eksperymentu
będzie piękna katastrofa – to właśnie zrozumienie własnych błędów jest często najlepszą nauką.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości,
kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Współdziałam
i czuję
HO 0020

490 zł

Współdziałanie w grupie rówieśniczej
to jedna z podstawowych umiejętności szkolnych i życiowych, dlatego warto
ją rozwijać już w przedszkolu. Umiejętności
rozpoznawania emocji koleżanek i kolegów,
a także wyrażania i uświadamiania własnych emocji można kształtować w sposób
integralny jako element wszystkich przedszkolnych zabaw.
• 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości,
kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Czytanie SY-LA-BA-MI I.
Seria mTalent
LJ 0027

Czytanie SY-LA-BA-MI II.
Seria mTalent
790 zł

LJ 0037

790 zł

Pakiet. Czytanie SY-LA-BA-MI I i II.
Seria mTalent
LJ 0038

1 450 zł

mTalent Autyzm. Rozumienie,
naśladowanie, mowa bierna
LJ 0041

Ortografia. Seria mTalent
LJ 0025

1 350 zł

Wiek: 6+. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta. Pakiet Ortografia opracowany z myślą o nauczycielach, logopedach i pedagogach
do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, w kontakcie indywidualnym, jak
i grupowym. Składa się z ponad tysiąca ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni oraz
zestawu materiałów dodatkowych (autorskie
pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy,
poradnik metodyczny, książka i inne). Zaproponowany materiał pozwala doskonalić ozna-

czanie spółgłosek, samogłosek, różnicowania
użycia znaków, użycia wielkiej i małej litery,
a także pisowni łącznej bądź rozłącznej. Praca
z programem mTalent ORTOGRAFIA możliwa
jest zarówno offline (bez dostępu do internetu)
jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła,
przedszkole, gabinet, dom), z dostępem do Internetu. Program współpracuje z większością
urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop,
tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS.
• licencja bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp
do Internetu) + offline (praca bez dostępu do Internetu); drukowany poradnik metodyczny gratis; zestaw drukowanych kart
„Orto-Fiszki” gratis; pięknie ilustrowana książka z wyliczankami
ortograficznymi „Orto-Rymy” gratis

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń dedykowanych
uczniom ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami
komunikacyjnymi wynikającymi z zespołów
genetycznych. Produkt przeznaczony do pracy
na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach. Zawiera blisko
1600 ekranów interaktywnych, karty pracy
do wydruku, zestaw publikacji autorskich, np:
poradniki metodyczne, ponad 200 filmów
(np. z realizacją werbalną lub prawidłowo
wykonanym poleceniem jedno- lub dwuetapowym), ponad 200 animacji motywacyjnych,
zestaw dodatkowych pomocy (np. tabliczki
motywacyjne, plansze tematyczne), program
stworzony we współpracy z fundacją Instytut
Wspomagania Rozwoju Dziecka (iwrd.pl) prowadzącą działalność terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową, diagnostyczną i badawczą,
będącą jedną z replik Princeton Child Development Institute, jak również współzałożycielem
organizacji ASAI (Alliance for Scientific Au-

tism Intervention). Scenariusze zajęć zostały
stworzone przez doświadczonych terapeutów
pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Program dostosowany
jest do możliwości dzieci o różnym poziomie
funkcjonowania poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Zapewnia pracę
zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Aktywność z programem możliwa
jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu)
jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła,
przedszkole, dom) z dostępem do Internetu. Został przygotowany w nowoczesnej technologii
HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom
przez wiele lat. Przy zakupie programu „mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa
bierna” użytkownik otrzymuje bezpłatnie część
pierwszą programu mTalent Autyzm. Mowa
w kontekście społecznym, czyli zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie
sprawności komunikacyjnej.
• licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany
dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez
dostępu do Internetu); program przystosowany jest do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputera,
tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego)
na systemach Windows, Android oraz iOS.

mTalent Autyzm.
Mowa w kontekście
społecznym cz.1
LJ 0042

Matematyka. Dyskalkulia
Seria mTalent
LJ 0010

1 890 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających
trudności w tym zakresie. Do wykorzystania
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
i dydaktyczno-wyrównawczych. Program
składa się z ponad 500 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych
w jednej walizce. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne: od konkretu do abstrakcji, materiał bliski dzieciom
tzw. „Matematyka codzienności”; zadania
na logiczne myślenie; ćwiczenie metodą tzw.
małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy; produkt zawiera
matematyczne gry zespołowe, w których mogą
brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia; wiele materiału poświęconego

umiejętności szacowania, a także odczytywaniu 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; zawiera także materiały
do druku i pomoce tradycyjne. W programie
materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5
dużych działów, a w każdym z nich znajdują
się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń,
w których w sposób zrozumiały dla uczniów
zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające
im trudności: 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.
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera,
tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego
(na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online
i offline.Licencja na czas nieokreślony.

sklep.nowaszkola.com

LJ 0043

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy
z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym
rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Program jest autonomiczną kontynuacją propozycji dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu – mTalent
Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy.
Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach
rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach. Dostosowany jest do wszystkich
dzieci o różnym poziomie funkcjonowania
poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Stanowi 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.
Oprogramowanie mTalent pozwala na pracę
podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia
pracę zdalną, w tym wideokonferencje. Program mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa
do zdania to: kilkaset ekranów interaktywnych,
karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny
oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji
autorskich; program stworzony we współpra-

cy 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); 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).
• licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany dostęp
do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu
do Internetu); został przygotowany w nowoczesnej technologii
HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom
przez wiele lat; praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu
i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu;
wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów. Uwaga! Dodatek SPEcjalny! Kupując mTalent
Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania otrzymują Państwo
bezpłatnie cz. 2 programu mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, czyli zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. Program
zawiera propozycje ćwiczeń z obszarów: pragmatyka języka,
cechy prozodyczne mowy, trudniejsze wyrażenia frazeologiczne, fluencja i tempo mowy, wybrane zagadnienia z zakresu
TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). UWAGA: Program
dostępny w sprzedaży od czerwca 2021

mTalent Autyzm.
Mowa w kontekście
społecznym cz.2

790 zł

Program zawiera ćwiczenia interaktywne
wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka.
Materiały można wykorzystać na zajęciach
logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii
pedagogicznej. Ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji obejmują następujące obszary: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne. Program został
wzbogacony o osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz
dla uczniów starszych, w przypadku których
zadania zawierają tekst pisany. Stanowi uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących
pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi
problemami komunikacyjnymi. Z powodzeniem może być wykorzystany podczas zajęć
tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności
korzystania z zewnętrznego oprogramowania.
Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i przeznaczony jest do pracy przy
użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).

mTalent Autyzm 2. Mowa
czynna, od słowa do zdania

LJ 0044

• program proponuje: ponad 200 ekranów interaktywnych; 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); licencja bezterminowa: 1 stanowisko
online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska
offline (praca bez dostępu do Internetu); praca z programem
możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak
i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom)
z dostępem do Internetu; wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów.

790 zł

Jest autonomiczną kontynuacją programu zawierającego ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej
i pragmatyczne użycie języka (LJ0042). Proponowane materiały świetnie sprawdzą się w pracy na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Przemyślana
i prosta konstrukcja ćwiczeń obejmuje obszary:
zwroty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy,
intonacja, złożone wyrażenia frazeologiczne
i wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności
Społecznych). Program zawiera osobne zbiory
ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących
czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany. Jest
również dopełnieniem ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych całościowym
zaburzeniom rozwoju. Oprogramowanie mTalent umożliwia również pracę zdalną, w tym
wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został
przygotowany w nowoczesnej technologii
HTML5 i posłuży użytkownikom przez wiele lat.
• programproponuje:ponad200ekranówinteraktywnych;zestawmateriałów 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
zkonkretnymi elementami graficznymi, np. zfotografiami twarzy osób
znajomych dzieciom); licencja bezterminowa: 1 stanowisko online
(wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca
bez dostępu do Internetu); praca z programem możliwa jest zarówno
offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie
(szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów; przeznaczonysą do pracyprzyużyciukomputera,tabletu,
smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego
(na systemachWindows,AndroidoraziOS);UWAGA:
mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.2 - dostępny w sprzedaży od czerwca 2021.
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Aktywna Tablica 2.0

Pakiet mTalent.
Percepcja słuchowa (cz.1+cz.2)
LJ 0048

2 990 zł

Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia
przetwarzania słuchowego
LJ 0047

Percepcja słuchowa
LJ 0007

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i koncentrację uwagi opartą na analizatorze
słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych. Program składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy
do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce.
Przeznaczony jest dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej. Program Percepcja słuchowa to: odpowiedź na jedno
z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji
słuchowej/ wzrokowej); zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów;
materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany. Produkt zgodny
z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych: 1.
Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwiękami; 3.
Cechy dźwięku; 4. Sekwencje i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i polecenia
złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa; 8.Słuch fonemowy;
9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa.
Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania
tego produktu np. pomoce tradycyjne, mikrofon, słuchawki, głośniki,
drukowalne karty, poradnik metodyczny.
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline;
licencja na czas nieokreślony
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Pakiet Ekspert. Zajęcia logopedyczne.
Seria mTalent
1 950 zł

mTalent Percepcja słuchowa cz.2 to bogaty zestaw interaktywnych
ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji
słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej
na analizatorze słuchowym podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających
na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. Percepcja słuchowa
cz.2 może stanowić uzupełnienie pierwszej części programu mTalent
Percepcja słuchowa, ale także może być odrębnym programem służącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich
rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu.
Proponuje 500 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych (typu mikrofon, słuchawki, głośniki) w jednym pudełku. Wspiera pracę terapeutów,
w tym logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, w wieku
5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zestawy ćwiczeń zostały
zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji
ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996).
Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz
umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności
korzystania z zewnętrznego oprogramowania.
• praca z programem możliwa jest zarówno online (z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem
do Internetu) jak i offline (w placówce, gabinecie). Został przygotowany w nowoczesnej technologii
HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. działy ćwiczeń multimedialnych:
Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków, identyfikacja i dyskryminacja dźwięków, rozpoznawanie cech dźwięków, czasowe aspekty słyszenia, rozumienie mowy w obecności dystraktorów,
rozumienie mowy zniekształconej, rozmaitości, wyzwania słuchowe; licencja bezterminowa na 1
stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu
do Internetu); zawartość pudełka: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa USB, poradnik
metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem samodzielnego tworzenia i udostępniania
ekranów multimedialnych, pomoce dydaktyczne typu: pudełko akustyczne, trójkąt muzyczny;
program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS); przeglądarki: Google Chrome
- od wersji 32, oraz wyższe wersje; Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje; Apple Safari
od wersji 8 wzwyż; Microsoft Edge; systemy operacyjne: Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge), Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari), Apple iOS od wersji 7.1.2 (Safari), Google Android 7.1.1, 8, 9, 10 (Chrome i Edge), Linux (Chrome i Firefox);

LJ 0036

Percepcja wzrokowo-słuchowa.
Pakiet
2 990 zł

W skład pakietu wchodzą programy: Zajęcia logopedyczne I Seria
mTalent; Zajęcia logopedyczne II Seria mTalent; program Logo-Zabawki gratis
• wiek: 4+; bezpłatne wsparcie techniczne producenta (szkolenie online); program Logozabawki
gratis!; książka z drukowanymi kartami pracy do kserowania gratis!

LJ 0009

2 990 zł

Pakiet dwóch programów: Percepcja wzrokowa (LJ 0008); Percepcja
słuchowa (LJ 0007)

mTalent Potrafię.
Zakres matematyczny (kl. 4-6)
LJ 0061

1 350 zł

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.
Program dedykowany jest terapeutom i nauczycielom, którzy chcą
uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych
ćwiczeń wspomaga i rozwija umiejętności arytmetyczne, kształtuje
umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowuje
uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu
problemów z życia codziennego i doskonali wiele umiejętności z innych ważnych obszarów. Pozwala również wyrównać 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. Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent
umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności
korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany
w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży
użytkownikom przez wiele lat. Przeznaczony jest do pracy przy użyciu
komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). Program proponuje:
blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać
ewentualne trudności w nauce; 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);
liczne zadania rozwijające i doskonalące obszary: percepcja słuchową,
spostrzegawczość wzrokowa, logiczne myślenie, koncentracja uwagi,
koncentracja wzrokowo-ruchowa
• licencja bezterminowa: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk
offline (praca bez dostępu do Internetu); praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez
dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem
do Internetu; wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów; uwaga:
program dostępny w sprzedaży od czerwca 2021

Percepcja wzrokowa
LJ 0008

Trudności w pisaniu. Seria mTalent
1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie
i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację
uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program przeznaczony
do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych. Składa się z ponad 600
ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu
materiałów dodatkowych. Program Percepcja wzrokowa to: pierwszy
i jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku oparty o metodę
M. Frostig. Odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem
(kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); produkt
pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zawartość
programu została podzielona na trzy części: materiał tematyczny
(ilustracje), matematyczny (symbole i figury), materiał językowy (litery
i cyfry). W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń multimedialnych z podobnych 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). Propozycja uzupełniona
została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich
rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu
(np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny).
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline;
licencja na czas nieokreślony

sklep.nowaszkola.com

LJ 0011		

Zajęcia logopedyczne II. Seria mTalent
1 350 zł

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci
i młodzieży. 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. Składa się z ponad 1000 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
Przeznaczony jest dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności
pisania. Program Trudności w pisaniu to: ponad 1000 interaktywnych
ćwiczeń dla czterech grup wiekowych; możliwość indywidualizacji
pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają
potrzebom (możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów
ćwiczeń); możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – zarówno do pracy na tablecie i komputerze z monitorem dotykowym, jak
i na tablicy lub monitorze interaktywnym do ćwiczeń rozmachowych
i ćwiczeń w kreśleniu dużych wzorów; kontrola prawidłowego kierunku
kreślenia; sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby
przecięć konturu; kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter –
kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich kolejność
kreślenia; inne parametry, które mogą być przydatne w treningu pisania.
Pakiet Trudności w pisaniu jest przeznaczony do: wykonania diagnozy
wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej - Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania), wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka
w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności
manualnych), zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym
lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności, prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi,
zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania, prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających
do regularnej nauki pisania. Program uzupełniony został o zestaw
dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne,
poradnik metodyczny, scenariusze zajęć, tradycyjne, drukowalne karty
pracy wspierające poszczególne etapy rozwoju umiejętności pisania)
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline.
Licencja na czas nieokreślony.

LJ 0026

1 590 zł

Program z serii mTalent to pomoc multimedialna dla dzieci z wadami
wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Zawartość programu stanowi ponad 1400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 400
kart pracy do wydruku. Zajęcia logopedyczne w proponowanej formie
można wykorzystać zarówno w placówkach szkolnych jak i gabinetach
logopedycznych, terapeutycznych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W programie znajduje się materiał z następujących obszarów: głoski
tylnojęzykowe (K, G, H); głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N; słuch
fonemowy; mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników);
tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna; moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć - kartoteka.
Praca z programem możliwa jest także bez dostępu do internetu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń na systemach
Windows, Android oraz iOS, typu: komputer stacjonarny, laptop,
tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon. Licencja bezterminowa, 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do internetu).
Dodatkowe wyposażenie zestawu: mikrofon, słuchawki, głośniki, ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania,
dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK
- publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski,
notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych,
a także poradnik metodyczny.
• wiek: 4+; bezpłatne certyfikowane szkolenie online z obsługi programu

Zajęcia logopedyczne I.
Profilaktyka, diagnoza, terapia
LJ 0006		

1 590 zł

Seria programów multimedialnych dla dzieci w wieku 4+ z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających
na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności
z tym związanych. Składa się z blisko 2000 ekranów interaktywnych
i 400 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych
w jednej walizce. Program Zajęcia logopedyczne to: najobszerniejszy
interaktywny produkt logopedyczny na rynku, ponad 2000 interaktywnych ekranów; produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią
projektowania pomocy technologicznych wspomagających logopedów
w Polsce; ponad 26 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej; jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami
ze wszystkich etapów terapii głosek, a dodatkowo z zakresu etapów ponadstandardowych; prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał
językowy; produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; materiał
z kilkustopniowym systemem motywacyjnym; prawdopodobnie jedyny
logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami; Ilustracje do produktu wykonują polscy, nagradzani ilustratorzy dla dzieci. Program Zajęcia logopedyczne
zawiera ćwiczenia multimedialne do terapii następujących głosek: sz, ż,
cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, dź, ć, r, l. Różnicowanie głosek szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego. Diagnoza logopedyczna. Grupowe zajęcia
logopedyczne (cz. 1). Ćwiczenia multimedialne uzupełnione zostały także
o zestaw dodatkowych materiałów, publikacji autorskich rozszerzających
spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. książka z autorskimi
wyliczankami logopedycznymi, autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne
karty pracy, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki).
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline;
licencja na czas nieokreślony
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Aktywna Tablica 2.0

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

Logopedia Pro. Mówiące
obrazki v. 3.0

Logopedia Pro.
Logorytmika v. 3.0
DP 0635

18

DP 0636

1 598 zł

Program multimedialny wykorzystujący muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej.
Jego głównym celem jest stymulacja najważniejszych czynności leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu. Logorytmika jest programem multimedialnym, który
pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce
i terapii logopedycznej. Główne obszary
wykorzystania programu Logorytmika: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
wspomaganie, urozmaicanie wychowania
słuchowego, stymulowanie pola słuchowego,
kształtowanie umiejętności rozpoznawania
dźwięków, wsparcie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji
wzrokowo-słuchowo-ruchowej, praktyczne
zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii. Program szczególnie pomocny
jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju
języka i słuchu,opóźnionym rozwojem mowy,
opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych.
Program przeznaczony jest dla logopedów,
terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi
terapii logopedycznej, mającymi problemy
z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także
tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Program Logorytmika jest wyrobem me-

dycznym - skuteczność i bezpieczeństwo
użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów. 860
ćwiczeń multimedialnych w programie. Dodatkowo w zestawie: Publikacja drukowana:
„Podręczny zestaw obrazkowy”. (nowość
2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy
z programem. Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej:
przesiewowe badanie mowy, multimedialne
książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki
eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki
i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik
po tych pomocach.
• profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia:
2 x komputer. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni
działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online
z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

W zestawie: Mikrofon
DP 0635MIKROFON

1 zł

1 098 zł

Program multimedialny wspomagający terapię
dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i rozwoju
języka. Wspiera umiejętność rozpoznawania
i różnicowania dźwięków, co korzystnie wpływa na rozwój funkcji słuchowych. Mówiące
Obrazki to doskonały wstęp do nabywania
i doskonalenia mowy, stymulacji percepcji
słuchowej oraz zasobu leksykalnego dziecka. Program opiera się na idei połączenia kolorowych plansz, animacji oraz naturalnych
odgłosów otaczającego nas świata, stanowiąc
uniwersalne narzędzie wspierające naturalne
i wspomagane nabywanie języka oraz terapię
logopedyczną, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i dzieci z uszkodzonym
narzędziem słuchu. Jest to również rozwiązanie do pracy z dziećmi, które zaczynają mówić – ćwiczenia stymulują rozwój percepcji
słuchowej, uwrażliwienie na dźwięki, umiejętność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, opanowanie różnych pojęć językowych.
Mówiące obrazki umożliwiają między innymi: kształtowanie i rozwój języka np. pojęć
językowych, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia wstępne w terapii wadliwej artykulacji, wspomaganie, urozmaicanie wychowania
słuchowego, trening intonacji, melodyki (teksty
rymowane z wykorzystaniem słów z programu), stymulowanie pola słuchowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków
i przyporządkowywania ich do odpowiednich
obrazów, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie orientacji prze-

strzennej, ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne kolorowanki do każdej ilustracyjnej
planszy z programu). Program szczególnie
pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami
rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem
mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością intelektualną lub innymi
zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji
poznawczych. Przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi
terapii logopedycznej, mającymi problemy
z artykulacją głosek, przyswajaniem języka
i jego prawidłowym rozwojem a także tych,
pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program Mówiące Obrazki jest wyrobem medycznym - skuteczność
i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone
zostały w ocenach klinicznych. Posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
• 160 ćwiczeń multimedialnych i 150 ilustracji do wydruku w programie; dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy”. (NOWOŚĆ 2021!); e-Przewodnik
metodyczny do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych
pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe
badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki,
melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki
i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach;
profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia:
2 x komputer. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni
działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online
z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024

W zestawie: Mikrofon
DP 0636MIKROFON

1 zł

Logopedia Pro. Logo-gry
v.3.0
DP 0634

1 598 zł

Program multimedialny, zestaw 26 gier sterowanych głosem, wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci
z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci
z autyzmem, mutyzmem, opóźnionym rozwojem mowy czy niepełnosprawnością intelektualną. Główne obszary wykorzystania programu Logo-Gry to: profilaktyka zaburzeń mowy
i języka, wspieranie rozwoju prawidłowej artykulacji, kształcenie prawidłowej fazy wydechowej, ćwiczenia natężenia głosu, ćwiczenia
rytmiki mowy, trening modulacji i intonacji głosu, ćwiczenia dźwięczności (głoski dźwięczne
i bezdźwięczne), wspomaganie, urozmaicanie
wychowania słuchowego, wsparcie w terapii
opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, kształcenie poczucia sprawstwa, praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.
Na program składa się 26 gier wspomagających nabywanie umiejętności operowania
cechami dźwięku, takimi jak: wysokość, głośność (natężenie), dźwięczność, czas trwania.
Program szczególnie pomocny jest w terapii
dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami,
opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych.
Program przeznaczony jest dla logopedów,

terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi
terapii logopedycznej, mającymi problemy
z artykulacją głosek, przyswajaniem języka
i jego prawidłowym rozwojem a także tych,
pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program Logo-Gry jest
wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały
w ocenach klinicznych. Program posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
• dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny
do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych pomocy
dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie
mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie
i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry
eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia:
2 x komputer. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni
działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online
z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

W zestawie: Mikrofon
DP 0634MIKROFON

1 zł

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

Logopedia Pro. Zabawy
słowem v. 3.0
DP 0641

1 598 zł

Program multimedialny stworzony z myślą
o podnoszeniu sprawności językowej dzieci nabywających umiejętności mówienia,
a zwłaszcza dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy. Część pierwsza jest oparta na materiale
nieliterowym, część druga została stworzona
z użyciem tekstu. zabawy słowem umożliwiają: kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni
słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem
jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej, indywidualizację procesu terapeutycznego, stopniowanie trudności ćwiczeń, powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów
graficznych, swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych
pogrupowanych tematycznie np. brzmienie
i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda
graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy,
synonimy itd., motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych, rozwój zasobu
leksykalnego dziecka, rozszerzenie słownictwa
czynnego i biernego, rozwój umiejętności gramatycznych, rozwój umiejętności formułowania
wypowiedzi, ćwiczenia ręki (karty pracy do
drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania), samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. domino,
gry planszowe itp.), prowadzenie terapii wg
spersonalizowanej ścieżki, pracę indywidualną i grupową. Zabawy słowem to narzędzie

multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia
wielu obszarów: koordynacji wzrokowej, koordynacji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości,
umiejętności klasyfikacji, umiejętności kategoryzacji. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli
prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy
z artykulacją głosek, przyswajaniem języka
i jego prawidłowym rozwojem a także tych,
pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program jest wyrobem
medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo
użytkowania potwierdzone zostały w ocenach
klinicznych. Program posiada rekomendację
Polskiego Związku Logopedów.
• 350 ćwiczeń multimedialnych i 650 zasobów do wydruku
w programie; dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana:
„Podręczny zestaw obrazkowy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik
metodyczny do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych
pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe
badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki,
melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki
i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach;
profesjonalny mikrofon.; bezterminowa licencja na 2 urządzenia:
2 komputer. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni
działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online
z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.; gwarancja 2 lata.; produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

W zestawie: Mikrofon
DP 0641MIKROFON

sklep.nowaszkola.com

1 zł

Logopedia Pro. Pakiet
Podstawowy v.3.0
DP 0639

1 989 zł

Najnowszy produkt logopedyczny na rynku! Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia
z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej,
mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem
a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego
porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć
w terapii procesów komunikacji. Programy mogą
być stosowane wspomagająco w terapii uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy
i terapii logopedycznej w formie zabawy. Ponad
1200 ćwiczeń multimedialnych i ponad 230 kart
pracy do wydruku w programie. Jedyny produkt
multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoska w izolacji, głoska w sylabach,
głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska
w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach,
głoska w tekście). „Czystość fonetyczna” materiału
językowego na wszystkich etapach terapii głosek.
Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego
ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ
odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka
i wykonywania zdjęć. Zgodny z wybranymi wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
(WCAG). Atrakcyjne elementy motywacyjne – m.in.
10 postaci Mówtaków do wyboru, w tym 2 nowe
awatary wybrane na podstawie zgłoszeń logopedów z całej Polski (NOWOŚĆ 2021!). Logopedia

PRO pakiet PODSTAWOWY jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych.
Logopedia PRO jest rekomendowana przez Polski
Związek Logopedów.
• Logopedia PRO pakiet podstawowy zawiera: 9 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę,
diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy
i języka oraz procesów komunikacji: szereg ciszący (głoski „ś”, „ź”, „ć”,
„dź”);szeregsyczący(głoski„s”,„z”,„c”,„dz”);szeregszumiący(głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”); różnicowanie głosek szeregów; głoska „r”;
zabawy logopedyczne; badanie mowy – artykulacja; badanie mowy
– trudne grupy spółgłoskowe; odbiór i nadawanie mowy; dodatkowo
w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji
wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie; diagnoza w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania
się; przesiewowe badanie mowy – słownictwo podzielone na grupy
wiekowe, możliwość wydruku raportu. (NOWOŚĆ 2021!); aplikacja
Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii – możliwość
śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii; profesjonalny zestaw labiogramów. (nowość 2021!); kreator komiksów
do tworzenia komiksów i rozwijania mowy czynnej. (nowość 2021!);
dodatkowoponad2000dodatkowychpomocydydaktycznychwwersji
elektronicznej:przesiewowebadaniemowy,multimedialneksiążkieduSensus,dźwięki,melodieipiosenkieduSensus,kartypracydowydruku,
obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach;
e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć;
publikacja drukowana: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz
obrazkowo-wyrazowy. (nowość 2021!); aplikacja mobilna i karta SD
z ćwiczeniami multimedialnymi do pracy na tablecie (nowość 2021!);
profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 2 x
komputer i 1 x tablet. (nowość 2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez
dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu,
bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie;
gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu
Aktywna Tablica 2021-2024.

W zestawie: Mikrofon
DP 0639MIKROFON

1 zł

Logopedia PRO. Pakiet
poszerzony v. 3.0 (2
stanowiska)
DP 0640A

3 889 zł

Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii
logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych,
w tym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii
procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO
daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii
logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na
wszystkie etapy terapii głosek ( głoska w izolacji,
głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska
w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych,
głoska w zdaniach, głoska w tekście). „Czystość
fonetyczna” materiału językowego na wszystkich
etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego
wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość
nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementy
motywacyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do
wyboru. Seria programów eduSensus Logopedia
PRO pakiet Poszerzony jest wyrobem medycznym

- skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Logopedia PRO pakiet Poszerzony jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów.
• Logopedia PRO pakiet Poszerzony zawiera: 12 specjalistycznych
multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń
mowy i języka oraz procesów komunikacji: ponad 2300 interaktywnych ćwiczeń i blisko 900 kart pracy do wydruku w programie; szereg
szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł podstawowy);
różnicowanie szeregów; głoska r (moduł podstawowy); szereg
szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł profesjonalny);
głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem;
echokorektor; dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie
Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych
ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich
pozycjach w wyrazie. Diagnoza w zakresie artykulacji, rozumienia
mowy oraz umiejętności wypowiadania się; aplikacja Terapeuty do
zarządzania danymi z prowadzonej terapii – możliwość śledzenia
postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii; ponad 2000
dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki
i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach;
e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze
zajęć; dwie publikacje drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „ Logorymy”.
(nowość 2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na
2 urządzenia: 2 komputer. (nowość 2021!); program współpracuje
z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive
w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie
online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024

W zestawie: Mikrofon
DP 0640MIKROFON

1 zł
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Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

Edusensus Dysleksja Pro v. 3.0
(2 stanowiska)
DP 0903A

Logopedia Pro.
Pakiet Gold (2 stanowiska)
2 199 zł

Najobszerniejszy na rynku program multimedialny do diagnozy i terapii
dysleksji. Wspomaga umiejętność czytania i pisania, doskonali funkcje
percepcyjno-motoryczne oraz znajomość ortografii. Pomoc dydaktyczna
dla uczniów w wieku 6-10 lat mających problemy w edukacji szkolnej.
Program doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, z których najważniejszą jest sprawne porozumiewanie się w mowie i w piśmie. Program może być stosowany jako pomoc
dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia
się (dysleksja) oraz wspomagająco dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Program przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi
mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim
z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. Dysleksja PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo
użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program jest
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Program składa
się z 4 części: 1. Ocena ryzyka dysleksji-moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji; 2. Litery- moduł terapeutyczny dla dzieci
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w wieku 6-8 lat; 3. Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania-moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat; 4. Trening słuchania,
czytania i pisania- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.
• ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku w programie; dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „ Dysleksja PRO – karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik
metodyczny do pracy z programem; ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji
elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie
i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik
po tych pomocach; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. (nowość 2021!); program
współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez
dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego
programu Aktywna Tablica 2021-2024.

4 489 zł

Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów
i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii
logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój
kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania
się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna
może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy
i terapii logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt
multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoska
w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska
w tekście). „Czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich
etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi.
Możliwość nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementy motywacyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do wyboru.Logopedia PRO pakiet

GOLD jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Logopedia PRO
pakiet GOLD jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów.
• Logopedia PRO pakiet GOLD zawiera: 14 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych
wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy
i języka oraz procesów komunikacji: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł podstawowy); różnicowanie szeregów, głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący,
szereg ciszący ( moduł profesjonalny); głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem;
echokorektor; głoski tylnojęzykowe k, g, h; trening logopedyczny; dodatkowo w programie: obszerny
moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania
artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie, diagnoza w zakresie artykulacji,
rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania się; Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi
z prowadzonej terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii;
ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie
mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do
wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik
metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć; dwie publikacja drukowane w zestawie:
„Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „ Logorymy”. (nowość
2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 komputer. (nowość
2021!); program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający
bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje
i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata.

W zestawie: Mikrofon
DP 0633MIKROFON

1 zł

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

spektrum autyzmu PRO

emocje

Spektrum autyzmu PRO.
Poziom 1
DP 0097

4 498 zł

Specjalistyczny program multimedialny zawiera
materiał dydaktyczny wspomagający modelowanie zachowań oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Merytoryczna koncepcja programu
odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum
autyzmu triadzie zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego, zaburzeń komunikacyjnych
i zachowań stereotypowych. Program przeznaczony
jest do pracy indywidualnej oraz w małych grupach
podczas zajęć: dydaktycznych, rewalidacyjnych,
terapeutycznych, realizowanych w: przedszkolu,
szkole podstawowej, placówce specjalistycznej,
domu ucznia. Możliwość wykonywania zdjęć, nagrywania głosu, tworzenie własnych komiksów,
dostosowywania widoku ćwiczeń do indywidualnych możliwości każdego dziecka (zgodność ze
standardami dostępności WCAG). Program można
zainstalować na komputerze z systemem Windows
(komputer stacjonarny, laptop) oraz na dołączonym
do zestawu tablecie z systemem Android. Współpracuje również z tablicą interaktywną i monitorem
dotykowym. Z pełnej wersji programu można korzy-

stać bez dostępu do Internetu. 300 multimedialnych
ćwiczeń na pendrive i w aplikacji mobilnej (Android),
tablet do wykorzystania z ćwiczeniami multimedialnymi, aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie
postępów dziecka i dokumentowanie terapii, system
motywacyjny (postacie towarzyszące dziecku), 50
filmów animowanych, materiał zdjęciowy i ilustracyjny, karty pracy do wydruku, 40 scenariuszy zajęć,
karty emocji i zachowań, przewodnik metodyczny,
program narzędziowy Komikser, minigry; zagadnienia: rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji;
planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych;
zachowania adekwatne do sytuacji; radzenie sobie z odmową; podążanie za wzrokiem patrzącego; odczytywanie gestów; przebywanie w grupie;
płynność wypowiedzi; rozpoznawanie prozodii;
rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu;
różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu;
historyjki mentalistyczne; modelowanie zachowań;
• wymagania techniczne: Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit (z przeglądarką internetową IE/Microsoft Edge); procesor: 2,4 GHz; pamięć
RAM: 4 GB; karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px;
karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem; mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 5 GB
miejsca na dysku twardym wiek: 5+

W zestawie: Tablet
DP0097TABLET

sklep.nowaszkola.com

1 zł

Spectrum Autyzmu PRO.
Poziom 2
DP 0098

4 498 zł

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci
w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum
autyzmu. Wspomaga organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i realizację założeń edukacji włączającej. Jego koncepcja odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie
zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego,
zaburzeń komunikacyjnych i zachowań stereotypowych. Tematyka programu dostosowana jest do wieku
rozwojowego i specyfiki funkcjonowania uczniów.
Koncentruje się wokół trzech głównych obszarów:
samoświadomość i relacje, samodzielność i dbanie
o siebie, bezpieczeństwo. Dodatkowo program rozwija ważne ze względu na specyfikę spektrum autyzmu kompetencje: koncentrację uwagi, umiejętność
generalizacji, pamięć, logiczne myślenie, koordynację
wzrokowo-ruchową, rozwój mowy biernej i czynnej,
orientację w przestrzeni. Z programu można korzystać bez dostępu do Internetu. Zawartość programu:
180 multimedialnych ćwiczeń na pendrivie i aplikacji
mobilnej – do wykorzystania na laptopie (aplikacja
terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na
tablecie (Android) – zestaw ćwiczeń multimedialnych;

tablet dołączony do zestawu – do wykorzystania
z ćwiczeniami multimedialnymi instalowanymi z karty SD; aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie
postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii (zapisywanie nagrań i zdjęć) – dostępna na
pendrivie; moduł ustawiania dostępności zgodnie
z WCAG – system modyfikacji widoku ćwiczeń i innych funkcji pozwalających na indywidualizację
pracy z programem (np. wybór głosu lektora, wyłączanie dźwięków); narzędzie Kreator komiksów
do tworzenia komiksów; ponad 30 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań; 40
przykładowych scenariuszy zajęć terapeutycznych
wraz z kartami pracy, z możliwością wydruku; 6
emotikonek – do wyboru, towarzyszących uczniowi;
przewodnik metodyczny opracowany przez doświadczonych terapeutów.
• wymagania techniczne: bezterminowa licencja obejmuje 2 urządzenia:
tablet i komputer; współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi; wymagania techniczne aplikacji desktopowej: system operacyjny:
Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit, procesor: 2,4 GHz, pamięć RAM:
4 GB, karta graficzna pracując z rozdzielczością minimalną 1024x 768
px, karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/ słuchawkami/mikrofonem, mysz lub inne urządzenie wskazujące, port USB 2.0/3.0, 5 Gb
wolnego miejsca na dysku twardym, program do otwierania plików PDF.

W zestawie: Tablet
DP0098TABLET

1 zł

Moc emocji
DP 0096

1 099 zł

Nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku 6–10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera
nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju
kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
i przedszkolu. Wspomaga: budowanie pozytywnego obrazu siebie;
kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; zdolność
radzenia sobie z emocjami własnymi i innych; rozwój empatii; kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie; budowanie
relacji; rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. Zawartość programu: 40 lekcji multimedialnych na pendrivie,
w tym: 40 animacji i pokazów slajdów, ponad 90 ćwiczeń multimedialnych, animowane nagrody za rozwiązanie zadań; 40 scenariuszy
zajęć; 50 kart pracy; przewodnik metodyczny; arkusze umożliwiające
obserwację rozwoju kompetencji dzieci
• wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32 i 64 bit (z przeglądarką internetową IE/
Microsoft Edge); procesor 2,4 GHz; 4 GB pamięci RAM; karta graficzna pracująca z rozdzielczością
1024x768 px; karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami; mysz lub inne
urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 3 GB miejsca na dysku twardym
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Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

uwaga
słuchowa

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda
Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie, które
poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną,
językową i emocjonalną pozwala prowadzić
skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.
Zawiera ponad 400 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem konkretnych typów zaburzeń. Beneficjentami są
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli, słuchacze szkół językowych (wspomaga
naukę 7 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego,
arabskiego, rosyjskiego). Produkt ma na celu
poprawę funkcjonowania osób z autyzmem,
zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD,
ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie
szans edukacyjnych w zakresie umiejętności
matematycznych, motorycznych, językowych
i społecznych; doskonalenie umiejętności słuchania i wymowy języków obcych; stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych; doskonalenie umiejętności mówienia
i czytania; wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej; rozwijanie
motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery
rozwoju dziecka; mobilizacja do pokonywania
trudności; wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości; dostarczanie
pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności do osiągnięcia sukcesu; nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta–dziecko.
Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie
z metodyką terapii pedagogicznej. Program
pozwala na spersonalizowanie ścieżek terapeutycznych.
• wymagania techniczne: Windows 8/10; procesor: Intel Core
i5 lub porównywalny; pamięć: 4 GB RAM; port USB 2.0/3.0;
miejsce na dysku: 50 GB

diagnoza + terapia

terapia

DP 8903

DP 8090

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO
zawiera:

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO
zawiera:

Dedykowany notebook wraz z instalacją

Dedykowany notebook wraz z instalacją

DP 8090 NOTEBOOK

1 zł

Listwa zasilająca
DP 8090 LISTWA

1 zł

Opaski frotte 4 szt
DP 8090 OPASKI

1 zł

DP 8903 NOTEBOOK
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zł

Matświat.
Terapia pedagogiczna PRO v. 3.0
(2 stanowiska)

1 zł

DP 0252A

Listwa zasilająca
DP 8903 LISTWA

Opaski frotte 4 szt
DP 8903 OPASKI

1 zł

Audiometr medyczny
DP 8903 AUDIOMETR

43 787

1 zł

54 986 zł

1 zł

2 699 zł

Najobszerniejszy na rynku program multimedialny wspomagający
diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych. Jako
program rozwijający kompetencje matematyczne w klasach 1-6
i zgodny z podstawą programową, „Matświat” znajduje szerokie
zastosowanie w szkole podstawowej. Zestaw polecany jest przede
wszystkim jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia). Może być nie tylko
wsparciem dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej,
ale też źródłem wysokiej jakości zasobów multimedialnych do
pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym matematycznie. Program przeznaczony dla nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej
i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zapobiegające trudnościom matematycznym, dydaktyczne z całą klasą

oraz w klasach terapeutycznych. MATŚWIAT Terapia Pedagogiczna PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo
użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program
składa się z 5 części, z których każda może zostać przypisana
do określonej grupy wiekowej: 1. działania na liczbach 1-20; 2.
działania na liczbach do 100; 3. działania na liczbach do 1000;
4. działania na liczbach wielocyfrowych ułamki dziesiętne; 5.
działania na liczbach wielocyfrowych procenty, czas, miary i wagi
• ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 1300 kart pracy do wydruku w programie; pogram
opracowany przez europejskich specjalistów; program zgodny z nową podstawą programową;
inteligentna aplikacja w programie-materiał treningowy dobrany wedle umiejętności dziecka;
materiał realizuje jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej; publikacja drukowana:
„MatŚwiat PRO-karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej:
przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki
eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po
tych pomocach; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer.

harmonijny rozwój

specjalne potrzeby edukacyjne
z niepełnosprawnością intelektualną

Przy zakupie poszczególnych zestawów Aktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy edukacyjnych.
Na specjalne życzenie klienta skład tych pakietów może podlegać modyfikacjom. Wymiana
możliwa jest w obrębie programów ujętych w kategorii Szkoła Podstawowa ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi po konsultacji z naszym przedstawicielem.
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CZTERY PORY ROKU

Materiały interaktywne
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

ISBN 978-83-262-2693-9

ISBN 978-83-262-2309-9

OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800

Płyt
e
Karty demonstracyjne
i materiały
interaktywne
a CD
elni
ddzi
n

Cztery pory roku

dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
SWM_FILM_nadruk.indd 1
2/20/17

Cztery pory roku

PN 0095

169 zł

W zestawie umieszczono zadania przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia. Zaproponowane treści nawiązują do pór roku
i zmian w przyrodzie.
• 300 kart pracy; etap edukacyjny: klasy 1–3 szkoły podstawowej.

Świat wokół mnie
SWM_FILM_okladka.indd 1

PN 0083

Wersja podstawowa
www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
Karty demonstracyjne
i materiały interaktywne
infolinia: 22 69 54 800

Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne

ao

ie

może być sprzedawan
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

205 zł

3 części: Wiosna – Lato, Jesień, Zima. 27 kart demonstracyjnych oraz
160 ćwiczeń mutlimedialnych; etap edukacyjny: klasy 1–3

PN 0086

2:48 PM

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mój dobry rok

2/20/17 3:34 PM

205 zł

Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne pokazujące, jak zachowywać się podczas wyjścia do znajomych, wizyty u lekarza, w kontakcie
z osobą nieznajomą.
• 18 kart i 9 filmów

PN 0084

205 zł

Działy: Lubię jesień, Lubię zimę, Lubię wiosnę, lubię lato. Do każdego
ćwiczenia dołączone jest nagranie polecenia.
• 54 karty demonstracyjne oraz 180 ćwiczeń interaktywnych; etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy 4-8

O dojrzewaniu
zawiera: 25 kart demonstracyjnych, 40 ćwiczeń interaktywnych oraz 3
animacje (w tym ich wersje dla osób niedosłyszących i niesłyszących)
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O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Materiały interaktywne
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Materiały interaktywne
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

ISBN 978-83-262-2681-6

ISBN 978-83-262-2688-5

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800

Płyt
a

CD n

ie moż
e

a odd
być sprzedawan

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800

ie
zieln

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne

Płyt
a

chlopcy_multibook_nadruk.indd 1

6/29/17 12:36 PM

Chłopcy

a odd
być sprzedawan

ie
zieln

7/4/17 4:33 PM

Dziewczęta
205 zł

Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narządów płciowych, Erekcja i wytrysk, Higiena i golenie, Wizyta u urologa

sklep.nowaszkola.com

ie moż
e

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
dziewczyny_multibook_nadruk.indd 1

PN 0089

CD n

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PN 0088

205 zł

Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narząów płciowych,
Miesiączka, Higiena i ubiór, Wizyta u ginekologa
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ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

ISBN 978-83-262-2374-7

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl

infolinia: 22 69 54 800
Karty demonstracyjne
i materiały interaktywne

z zakresu umiejętności społecznych dla uczniów
Swiat_wk_mnie_multibook_nadruk.indd
1
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

16.03.2016 10:57

Świat wokół mnie

Świat wokół mnie
PN 0085

205 zł

Publikacja zawiera, podzielone na działy: Ja i mój dom, Ja poza domem, Ja w bezpiecznym świecie.
• 46 plansz oraz 223 ćwiczenia interaktywne; etap edukacyjny: klasy 7-8, gimnazjum

PN 0097

169 zł

Pakiet materiałów z zakresu kształtowania umiejętności społecznych.
• karty pracy: 200 z ćwiczeniami, 24 do ćwiczeń manualnych, z emocjami, z historyjkami obrazkowymi; etap edukacyjny: klasy 7-8, gimnazjum

t©

w
yda
NW
PW
by

nict

sp. z o.o. sp. k. Warsz
zkolne
awa
201
wo S
7. W
sze
lk i

ep
raw
a

za

on
eż
rz
st

Co
py
r ig
h

WOKÓŁ PÓR ROKU

e

WOKÓŁ PÓR ROKU
Materiały interaktywne
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
ISBN 978-83-262-2763-9

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800
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a

CD n
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e
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Karty demonstracyjne i materiały interaktywne
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wokol-por-roku_multibook_nadruk.indd 1

7/19/17 4:16 PM

Wokół pór roku
PN 0087

O dorosłości
205 zł

Trzy obszary tematyczne: Wokół jesieni, Wokół zimy, Wokół wiosny,
wokół lata.
• 46 kart demonstracyjnych oraz 150 ćwiczeń interatywnych; etap edukacyjny: klasy 4–8, gimnazjum.
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PN 0098

185 zł

Rozwija kompetencje społeczne osób zaczynających dorosłe życie
i wchodzących na rynek pracy.
• 164 karty pracy, instrukcje zachowań, 7 historyjek oraz 20 czytanek; etap edukacyjny: szkoła
przysposabiająca do pracy

szkoła podstawowa ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci niewidomych
AT 2009 Zestaw Aktywna Tablica 2021 SPE niewidomi
DA 1702A
Komputer stacjonarny

x2

producent: Dell; informacje podstawowe;
model: Vostro; system operacyjny: Windows 10
Pro; napęd optyczny: DVD±RW; karta sieciowa
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; bluetooth; model
procesora: Core i3-10100; mikroarchitektura
procesora: Comet Lake; socket: LGA 1200;
liczba rdzeni/wątków: 4/8; taktowanie
bazowe / turbo [GHz]: 3.6/4.3
chłodzenie procesora: box; karta graficzna;
chipset graficzny: Intel UHD Graphics 630; ilość
pamięci karty graficznej [GB]: współdzielona
z pamięci RAM; liczba obsługiwanych
monitorów: 2; płyta główna: karta dźwiękowa:
zintegrowana; karta sieciowa: 10/100/1000;
złącza na tylnym panelu: HDMI (płyta główna):
1; D-Sub VGA (płyta główna): 1; RJ-45: 1; USB
2.0 (panel tylny): 2; USB 3.0 (panel tylny):
2; złącza audio (panel tylny): 1; złącza na
przednim panelu: wyjście słuchawkowe (panel
przedni): 1; USB 2.0 (panel przedni): 2; USB
3.0 (panel przedni): 2; pamięć RAM: wielkość pamięci RAM: 8 GB; taktowanie [MHz]:
2666; typ pamięci RAM: DDR4; dysk:
pojemność dysku HDD: 1 TB; zasilacz: moc [W]: 260; wym: 15,4 x 29,3 x 32,43 cm; waga
[kg]: 4.93; wyposażenie: klawiatura i mysz

x2

DA 1707
Terminal brajlowski BraillePen 12 Touch

BraillePen 12 Touch z klawiaturą wzbogaconą o 12 klawiszy kursora dotykowego, w postaci
sensorów, umieszczonych nad linijką brajlowską. Zestaw zawiera: terminal brajlowski
BraillePen 12 Touch z 12 znakowym wyświetlaczem oraz z 12 klawiszami kursora dotykowego;
zasilacz; przewód zasilający; iPhone; skórzane etui; smycz; instrukcje BraillePen 12 Touch,
w połączeniu z iPhonem, posiada następujące funkcje: notatnik; podręczna biblioteczka
z książkami; odtwarzacz plików muzycznych; poczta elektroniczna; lista kontaktów (książka
adresowa); kalkulator; kalendarz-terminarz; lista zadań do wykonania; dyktafon i wiele
innych. Klawiatura wbudowana w urządzenie BraillePen 12 może być wykorzystywana
zamiast klawiatury komputerowej, działać z programami udźwiękawiającymi,
np. JAWS (sterowniki w pakiecie JAWS), Supernova (sterowniki wewnątrz
Supernova) i innych, w tym popularnym NVDA (sterowniki stronie
internetowej). Sterowniki do Windows, umożliwiają klawiaturze
BraillePen 12 współpracować z każdym komputerem wyposażonym
w moduł Bluetooth oraz system operacyjny Windows
10. Specyfikacja produktu: wym. 27 x 150 x
95 mm, waga 235 g; zasilanie: akumulator
wewnętrzny, ładowany poprzez gniazdo
w tylnej części obudowy; czas pracy
terminala brajlowskiego na w pełni
naładowanej baterii: 5-8 h (w zależności
od intensywności pracy); czas ładowania
baterii terminala brajlowskiego: 3-5 h; złącze
Bluetooth; wym. opakowania: 75 x 355 x 290
mm; pamięć wewnętrzna; sterowniki do programów
udźwiękawiających

sklep.nowaszkola.com

DA 1703A
Monitor komputerowy

x2

producent: Dell; informacje podstawowe: skrócona specyfikacja: 23.8"/IPS/
LED/1920x1080/5ms/1000:1/HDMI/VGA; kolor: czarny; ekran: przekątna ekranu:
23.8"; rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD); format: 16:9; ekran: płaski; typ matrycy:
IPS; rodzaj podświetlenia: LED; czas reakcji: 5 ms; częstotliwość odświeżania: 60 Hz;
jasność: 250 cd/m2; kontrast statyczny: 1000:1; kąt widzenia: 178° (pion), 178° (poziom);
rozmiar plamki: 0.275; liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln; technologia ochrony oczu:
redukcja migotania, redukcja niebieskiego światła; złącza: podstawowe złącza: D-Sub
(VGA) x1; HDMI x1; wymiary: 55,1 x 17,1 x 42 cm; waga: 4.27 kg; możliwość montażu
na ścianie (VESA): tak; załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód HDMI, przewód
zasilający; pobór mocy: 15 W

TS 19255
Klawiatura ZoomText

x2

35 000 zł 37 790 zł
TS 19254
Zoomtext MagReader USB

oferta
tylko
dla
k
ów e
plac
ch
tow y
oświa

0%T
VA

x2

ZoomText oferuje wiele narzędzi do szybkiego
i łatwego czytania dokumentów, stron
internetowych i poczty elektronicznej. Każde
z narzędzi posiada unikalne cechy, które nadają
się do poszczególnych zadań: AppReader czytanie
w odpowiedniej aplikacji bez zmiany wyglądu
dokumentu i DocReader czytanie dokumentów
w specjalnym oknie, w którym tekst jest
sformatowany dla lepszej czytelności. Sprzęt
ułatwia funkcjonowanie osobom niedowidzącym
i niewidomym. cechy produktu: płynna nawigacja
i powiększenie od 1 do 36 x; 8 różnych trybów
powiększania: pełny, nakładka, lupa, linijka,
lub część w 4 odmianach; zaawansowane
wygładzanie krawędzi dzięki technologii x-Font; filtracja kolorów polepsza czytelność
tekstu i grafiki, zmniejszając zmęczenie oczu; opcje rozszerzenia kolorów zawierają szereg
mechanizmów zmiany kolorów, jasności i kontrastu; rozszerzenie kursora dla łatwiejszego
jego znajdowania, można zmieniać wielkość i kolor wskaźnika oraz aktywować poszukiwacz
wskaźnika; automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola; wsparcie dwóch
monitorów pozwala pracować osobom słabowidzącym i widzącym na jednym komputerze
w trybach: powiększenie poszerzone o drugi monitor, powiększenie skopiowane na drugim
monitorze oraz jednoczesne wyświetlanie obrazu powiększonego i niepowiększonego;
czytanie wszystkich elementów ekranu głosem syntetycznym (regulowana ilość czytanej
informacji i prędkości mowy); elastyczne ustawianie gadatliwości umożliwiające ograniczenie
komunikatów słownych do poziomu wymaganego przez użytkownika; w zestawie polski
syntezator mowy Ivona głos Jacek oraz syntezatory dla języków: angielskiego, francuskiego,
niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego; współpracuje z programowymi syntezatorami
mowy (dla języka polskiego: Ivona, Syntalk, Spiker, RealSpeak); indywidualne ustawienia
konfiguracji ZoomTexta są zapisywane na nośniku USB, dzięki czemu są automatycznie
ładowane przy kolejnym uruchomieniu ZoomTexta; ZoomText USB mieści się w kieszeni
lub na szyi (na dołączonej smyczy); w pełni spolszczony, łącznie z obszerną instrukcją
obsługi; współpraca z systemami: MS Windows 2000, XP, Vista, 7 (MS Vista i 7 również
wersje 64-bitowe), 8, 10; możliwość wykupienia ubezpieczenia na pendrive – o szczegóły
zapytaj sprzedawcę

Terminal brajlowski BraillePen 14
DA 1706

10 399 zł

Najważniejsze cechy nowego BraillePen 14: 14 komórek brajlowskich i 14 klawiszy kursora
dotykowego, cztery klawisze kciukowe umiejscowione na przedniej obudowie, złącze
micro USB do ładowania i łączności z komputerem, nowoczesny i solidny design, tryb
aplikacji lokalnych (przełączany przełącznikiem z tyłu), które pozwalają na: korzystanie z
notatek (z możliwością zsynchronizowania ich za pośrednictwem np. telefonu z notatkami
w komputerze, telefonie, tablecie...); korzystanie ze stopera; sprawdzenie czasu i daty
(aktualizacja za pomocą np. iPhona); pojemna pamięć wewnętrzna, możliwość podłączenia
5 urządzeń jednocześnie przez łącze Bluetooth, oraz jednego przez USB, klasyczny
Bluetooth, oraz nowy Bluetooth Low Energy zużywający niewielką ilość baterii; zawartość
opakowania: terminal z klawiaturą i 14 znakowym wyświetlaczem brajlowskim; iPhone
12 mini 64GB; przewód zasilający; skórzane etui; smycz; instrukcja obsługi; BraillePen 14
w połączeniu z iPhonem, posiada następujące funkcje: notatnik; podręczna biblioteczka z
książkami; odtwarzacz plików muzycznych; poczta elektroniczna; lista kontaktów (książka
adresowa); kalkulator; kalendarz-terminarz; zegar; stoper; lista zadań do wykonania;
dyktafon i wiele innych; bez połączenia do żadnego urządzenia BraillePen 14 posiada
następujące funkcje: notatnik; stoper; zegarek; notatki i czas z urządzenia są automatycznie
synchronizowane po połączeniu do telefonu i w efekcie mogą się znaleźć w komputerze,
telefonie czy tablecie wskutek tej synchronizacji; specyfikacja produktu: wym.: 166 x
100 x 23 mm, waga: 285 g, zasilanie: akumulator wewnętrzny, ładowany przez gniazdo
micro USB; komunikacja z PC – micro USB; czas pracy : 15-20 h na w pełni naładowanej
baterii; złącza: micro USB; łącze bezprzewodowe Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low
Energy; pamięć: wewnętrzna, praktycznie nieograniczona liczba notatek; sterowniki do
programów udźwiękawiających

laptopy
specyfikacja techniczna: powiększone i kontrastowe
i trwałe opisy; standardowy układ Qwerty z 104
klawiszami; klawisze funkcyjne umożliwiające dostęp
do najważniejszych funkcji programów ZoomText;
możliwość przypisania klawiszom funkcyjnym wybranych
komend, aplikacji, stron internetowych lub dokumentów;
złącze USB; wymiary: ok. 44,5 x 14 x 2,5 cm; waga: ok.
880 g; obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows
XP, Vista, 7, 8/8.1, 10

Laptop multimedialny 1
DA 2398

2 999 zł

• parametry minimalne: procesor i3 lub równoważny AMD; pamięć RAM 8 GB; dysk twardy SSD; zintegrowana karta graficzna; ekran 15,6”, LED 1920 x 1080 (Full HD); system operacyjny Windows 10

Laptop multimedialny 2
DA 2399

3 599 zł

• parametry minimalne: procesor i5 lub równoważny AMD; pamięć RAM 8 GB; dysk twardy SSD; zintegrowana karta graficzna; ekran 15,6” , LED 1920 x 1080 (Full HD); system operacyjny Windows 10
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wyposażenie dodadkowe
domek
manipulacyjno-rehabilitacyjny

stojak SI
dostępne
tylko
w Nowej Szkole

Stojak na podwiesia do salki SI
NS 9073

2 450 zł

Stojak wykonany ze stalowych profilów, pozwala na podwieszanie
przyrządów umożliwiających stworzenie przestrzeni w niewielkich
pomieszczeniach do terapii integracji sensorycznej. Stabilna konstrukcja wytrzymuje obciążenia do 100 kg. Niezbędnymi elementami
wyposażenia stojaka jest materac i osłonki (NS2270). Zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania amortyzując uderzenia
podczas aktywności. Szybki i łatwy montaż na elementach stelażu
umożliwiają mocowania na rzep. Produkt wymaga złożenia i jest
dostarczany w 3 opakowaniach kartonowych.
• wym.: 240 x 210 x 160 cm; materiał: stal; kolor: biały; udźwig: do 100 kg; mocowanie:
śruby M10 przez kątowniki (w zestawie),

Materac i osłonki do stojaka SI
NS 2270

Domek manipulacyjny
NS 0310

3 299 zł

Wykonany z drewna o stabilnej konstrukcji. Duże płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do ścian
kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd wózkiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi
krążkami w 4 kolorach zachęca do tworzenia różnych wariantów zabaw w grupie. Drewniane tory,
z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz, tworzą drogę dla umieszczonych w nich drewnianych kul. Dwustronny labirynt, liczydło i zegar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów i kształtów,
przeliczanie oraz określanie czasu. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie tworzą bajkową atmosferę.
Konstrukcja ścian umożliwia montowanie ich dowolną stroną.
• szer. ścian 120 cm; wys. 120 cm; ø nakładanych krążków 4,7 cm; ilość krążków 468; 3 drewniane kule o ø 7 cm; ø zegara i tarcz przewlekanek
30 cm; wym. liczydła 40 x 40 cm; 100 korali w zestawie
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999 zł

Materac składa się z połączonych ze sobą części, dzięki czemu
po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca i jest łatwy w przechowywaniu. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania amortyzując
uderzenia podczas aktywności ruchowej przy stojaku SI, drabince
gimnastycznej czy jako element toru przeszkód. Osłonki stanowią
niezbędny element wyposażenia stojaka do podwieszenia sprzętu w terapii integracji sensorycznej. Zapewniają bezpieczeństwo
i komfort użytkowania amortyzując uderzenia podczas aktywności. Szybki i łatwy montaż na elementach stelażu umożliwiają
mocowania na rzep.
• materac - wym. po rozłożeniu: 182 x 300 cm, gr. 3 cm; materiał: skaden; wypełnienie:
pianka; kolor: niebieski; osłonki - 6 szt., 2 x o wym.: 10 x 10 x 200 cm, 4 x o wym.: 9 x
5 x 70 cm; materiał: skaden, pianka; kolor: szary, niebieski; mocowanie na rzep; materace
i osłonki sprzedawane bez stojaka

klatka SI

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

System klatki SI to drewniana sala do prowadzenia ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej. System można rozbudować stosując elementy do zawieszenia. Stanowi idealne uzupełnienie diagnostyczne i terapeutyczne w rozwoju neurologicznym, ortopedycznym, psychologicznym i pedagogicznym.
System wyposażony jest szereg przyrządów dedykowanych do różnych
zadań ruchowych w ważnych sferach rozwoju motorycznego. Ich obecność
w danym wieku zapewnia swobodne funkcjonowanie w otoczeniu. Sprawdza wygaszenie odruchów pierwotnych, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukształtowanie odruchów posturalnych. Co ważne, buduje obraz
dziecka w dużej oraz małej motoryce, relacje z przestrzenią, umiejętność
współpracy i planowania ruchu. Testuje też koordynację ruchową, kopiowanie ruchu, lateralizację ciała i stopień pobudliwości układu przedsionkowego i sprawność układu równoważnego. System stanowi doskonałe
ogniwo uzupełniające wielu różnych, specjalistycznych diagnoz. Terapia
zaspakajającej potrzeby rozwoju poprzez ruch, stymulację wzrokową,
słuchową, dotyk. Dziecko po części współtworzy zajęcia, pokonuje swoje
braki rozwojowe, a terapeuci dedykują odpowiednie ćwiczenia. W efekcie
System pozwala na lepsze funkcjonowanie w środowisku, poprawę koncentracji, lepsze możliwości zdobywania wiedzy, zwiększa wytrzymałość
fizyczną oraz poprawia możliwości adaptacyjne do zmienności sytuacji.

Pajęczyna
BO 5804

• ø 100 cm, wys. 160 cm, max obciążenie: 150 kg

Beczka terapeutyczna
239 zł

NS 2175

855 zł

Przeznaczona do zajęć w terapii integracji sensorycznej. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy i wzrokowy. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
• wym. 100 cm, ø otworu 70 cm, wiek: 3+

Klatka SI
NS 3097

10 999 zł

• drewniany stelaż; 3 ścianki w zestawie (220 x 85 cm): ścianka wspinaczkowa z chwytami; ścianka
up&down; ścianka wspinaczkowa z otworami; sieć linowa; drabinka sufitowa; wym. zewnętrzne klatki
250 x 250 x 220 cm; waga: 215 kg; udźwig: 300 kg; sprzedawana bez materacyków

Kostka manipulacyjna z motylem
NS 0945

Materace do klatki SI
NS 2177

985 zł

• 4 panele; wym. 1 panelu: 122 x 123 x 5 cm; wym. po rozłożeniu: 245 x 245 x 5 cm; wykonane z pianki
pokrytej trwałą tkaniną PCW

sklep.nowaszkola.com

259 zł

Przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Piankowa kostka
pokryta wytrzymałym, niepalnym materiałem. Na bokach kostki
umieszczono 6 różnych owadów i zwierząt, których kształty
urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięć (sznurowadła,
guziki o różnej średnicy, klamerki) są doskonałe do ćwiczeń
manipulacyjnych.
• dł. boku 30 cm
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duże miękkie lalki
manipulacyjne

piłki sensoryczne

Duże miękkie lalki manipulacyjne posiadające kilka warstw ubranek,
z których każde wyposażone jest w inne zapięcie w postaci drewnianych i plastikowych guzików, nap, rzepów, suwaków, sznurowadeł
i klamerek. Dziecko bawiąc się lalkami rozwija zdolności manualne
i uczy się samodzielności.

Duży zestaw do sensoryki
NS 2083

599 zł

Zestaw różnych elementów o ciekawych kształtach i fakturach. Doskonale sprawdzi sie w korekcji stóp, masażu czy w terapii integracji sensorycznej. Ćwiczenia z elementami zestawu
pomagają rozwijać sprawność motoryczną
oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
• 19 elem.: 1 x piłka sensoryczna z kolcami w kształcie piramidy
o ø 16 cm, 1 x kolczasta piłka do rugby o ø 24 cm,1 x kolczasta piłeczka z koralikami o ø 10 cm, 1 x sensoryczna piłeczka
metaliczna o ø 17,5 cm, 1 x piłka z wypustkami misie o ø 20
cm (do samodzielnego nadmuchania), 1 x ringo kolczasty Huberta o ø 17 cm, 4 x piłeczki (w tym 2 piłki z dzwonkami) o ø:

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

Zestaw do rytmiki
NS 0901

399 zł

• w skład zestawu wchodzą: piłki do rytmiki: 4 szt.; chusty

Cukierek skarbów
NS 2072

Tola
NS 2054
• wym. 65 cm
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Tolek
135 zł

NS 2065
• wym. 65 cm

Bobas
135 zł

NS 2067
• wym. 44 cm

95 zł

105 zł

Miękka i przyjemna w dotyku podusia w kształcie cukierka z aplikacjami do manipulacji dla
dzieci zainteresowanych światem. Sznureczki,
guziki, rzepy, klamry, napy to elementy, które
wspierają rozwój umiejętności w obrębie motoryki małej, percepcji wzrokowej oraz zdol-

9,3 cm i 7,3 cm, 6 x sensoryczne woreczki w kształcie figur
o wym.: trójkąt o wym.: 15 x 15 x15 cm, prostokąt o wym.:
13 x 9,5 cm, sześcian o wym.: 13 x 11,5 cm, romb o wym.:
16,5 x 12 cm ; wypełnienie: kuleczki z tworzywa sztucznego;
granatowy worek ze ściągaczem i haftem o wym.: 21 x 25,5
cm, 2 x piłeczka cyrkowa wypełniona gorczycą o ø 5 cm; 1 x
sensoryczny labirynt - ślimak z kulkami o ø 24 cm; 1 x ster sensoryczny o ø 27 cm; 2 x wałek do masażu cienki o ø 11 cm,
grub. 3,5 cm; 1 x wałek do masażu o ø 6 cm, dł. 15 cm; 4 x
półkule sensoryczne małe o wym.: 9 cm, kolor: zielony, żółty,
niebieski, pomarańczowy; 4 x piłeczki do masażu o wym.: 2
piłki o ø 8 cm i 10 cm w kolorze czerwonym, 2 piłki o ø 8 cm
i 10 cm w kolorze żółtym, 1 x piłeczka do masażu z wypustkami
o ø 8 cm, piłeczkę należy napompować, 1 x ringo z koralikami
o ø 18 cm, 1 x mini piłeczka lekarska z uchwytem o ø 11 cm,
waga: 0,4 kg; 1 x worek do pakowania o ø 37 cm , dł. 55 cm

cyrkowe neonowe: 3 szt.; kolorowe liny: 5 szt.; muzykalne
jajka: 4 szt.; wstęgi gimnastyczne: 6 szt.; tamburyn 21
cm; trójkąty: 2 szt.; dzwonki na drewnianej rączce: 3 szt.;
klawesy: 2 pary; bębenek ręczny 25 cm; pudełko wym.
54 x 38 x 30 cm

ności poznawczych. Ponadto, oddziałuje na
zmysł wzroku, słuchu i dotyku dziecka. Cukierek skrywa w swoim wnętrzu sensoryczne dodatki o różnych kształtach i fakturach.
• dł. 70 cm, śr. 70 cm; materiał: mikropolar, wypełnienie:
mieszanka włókien bawełnianych i poliestrowych; można
prać w temp. 60 stopni C; 6 woreczków w różnych kształtach
i fakturach, z wypełnieniem w postaci kulek z tworzywa
sztucznego, wym. ok. 15 cm; wiek: 2+

baseny podświetlane

kącik lustrzany
i domek igloo

Terapeutyczny basen wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytej bezftalanową tkaniną PCW. W zależności od
modelu, basen może posiadać oświetlenie w podłodze lub w ściankach bocznych. Pożądany kolor oświetlenia lub wybór jednej z funkcji
dynamicznej zmiany barwy sterowany jest pilotem dotykowym. Wnętrze basenu wypełnione jest przezroczystymi piłeczkami z tworzywa
sztucznego, które dostarczają wspaniałych wrażeń i pobudzają receptory dotykowe. Wpływają kojąco na pracę mięśni w stanie napięcia.
Basen dodatkowo stymuluje zmysł wzroku w zakresie rozwijania jego
spostrzegawczości i koncentracji.

Piłki do basenu
przezroczyste
NS 0012

• ø 6,5 cm; 500 szt.

179 zł

Piłki do basenu
kolorowe
NS 2012

• ø 6,5 cm; 500 szt.

Energia kolorowych świateł ma ogromny wpływ na emocje i zachowanie dzieci. Zmieniające się barwy skupiają uwagę, dostarczają
wyjątkowych wrażeń wizualnych i wprowadzają dzieci w  stan wyciszenia i relaksu. Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów
podczas zajęć integracji sensorycznej oraz terapii, pozwalają na kontakt z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej
formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania
bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędzania
czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

Kącik lustrzany do terapii

229 zł
dostępne
tylko
w Nowej Szkole

Okrągły
NS 2291

3 999 zł

• ø 150 cm, wys.: 45 cm; gr. ścianki: 14 cm; kolor: niebiesko – biały; wypełnienie: 1500 szt.
piłeczek o ø 6,5 cm; oświetlenie: 8 szt. światłowodów w ściankach; barwa światła do wyboru:
czerwony, zielony, niebieski, biały,żółty, zielono – niebieski, różowy; zdalne sterowanie pilotem

NS 2295

2 999 zł

Kącik lustrzany to idealne miejsce do odpoczynku, stosowania
technik relaksacyjnych oraz wspierania rozwoju i terapii dysfunkcji.
Umożliwia kontakt z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą
zmysłów. Wyposażony w 2 ścianki z lustrami z bezpiecznego szkła
akrylowego, które potęgują doznania wzrokowe. Komfort użytkowania zapewnia narożny materac i wałek, wykonane z pianki
poliuretanowej o podwyższonej gęstości i z bezftalanowej tkaniny
PCW. Dopełnieniem zestawu jest bawełniany baldachim z błękitną
falbanką z filcu, który pozwoli stworzyć azyl od natłoku wrażeń.
• 2 ścianki z lustrami z tworzywa sztucznego o wym. 142 x 4 x 142 cm, materiał: pianka
poliuretanowa, tkanina PCW; kolor: biały; 1 narożny materac o wym. 142 x 5 x 142 cm,
materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW, tkanina antypoślizgowa; kolor: biały; 1 wałek
o wym.: śr. 25 cm, dł. 110 cm; materiał: ścinki pianki poliuretanowej, tkanina PCW; kolor:
biały; 1 baldachim o wym. 145 x 145 cm; materiał: biała bawełna, filc w kolorze błękitnym,
metal; brak w zestawie elementów mocujących; bezpiecze lustro z pleksi

Lustro z uchwytami
NS 0568

85 zł

Bezpieczne, nietłukące się lusterko z pleksi w ramie z kolorowej płyty
MDF o zaokrąglonych brzegach, z wygodnymi dla dziecka uchwytami do trzymania. Stanowi wsparcie w zajęciach logopedycznych
(zaburzenia rozwoju mowy) a także w rozwijaniu czynności intelektualnych – w poznawaniu samego siebie i otoczenia (zjawiska optyczne).
• wym. 35 x 23 cm

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

Domek Igloo
NS 2164

Kwadratowy
NS 2290

Lusterka kształty. Zestaw
4 500 zł

• wym.: 160 x 160 x 43 cm, gr. ścianki: 15 cm; kolor: szaro-biały; podłoga z MDF i plexi; oświetlenie
LED w podłodze; zdalne sterowanie pilotem o zasięgu 30 m, do wyboru 16 milionów kolorów;
wypełnienie: 2500 szt. piłeczek o ø 6,5 cm; ścianki basenu wykonane z pianki poluretanowej
pokrytej trwałą bezftalanową tkaniną PWC

sklep.nowaszkola.com

NS 9080

155 zł

Zestaw lusterek w czterech różnych kształtach. Doskonałe do ćwiczeń
logopedycznych, zabaw rozwijających samoświadomość oraz zmysł
obserwacji u dziecka. Lustrzane szkło akrylowe na stałe umieszczone
w ramce z zaokrąglonymi brzegami jest bezpieczne dla małych rączek.
• 4 szt.; wym. 15 x 15 x 1,2 cm; kształt: trójkąt, koło, kwadrat, sześciokąt; materiał: płyta MDF
o gr. 12 mm, szkło akrylowe lustrzane

2 999 zł

Ten duży biały domek to wyjątkowe miejsce, przeznaczone do zajęć opartych na integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok
pomaga wyselekcjonować bodźce ze środowiska i stwarza warunki do zabaw z udziałem wybranych zmysłów. Eksperymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem w tym przytulnym domku,
pozwalają łatwiej się skupić i nauczyć eksplorować świat w inny,
nieznany dotąd sposób.
• 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCW z dwoma oknami z siatki o śr. 42 cm, gr. ścian
15 cm; mocne rzepy
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dostępne
tylko
w Nowej Szkole

uśmiechnięta

zdziwiona

neutralna

przestraszona

zła

Kostka z kieszonkami
NS 1887

99 zł

Na każdej ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć do zabaw językowych, matematycznych lub
losowych w zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach.
• 1 szt.; dł. boku: 20 cm; lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną PCW

smutna

Edukacyjne pacynki Emocje
NS 2035

59 zł

• wykonane z filcu

Karty do kostki z kieszonkami 1
NS 1886W

• 24 szt.; wym.: 11 x 11 cm; 4 zestawy kart: emocje, kolory, ułamki, kropki

34 zł

Karty do kostki z kieszonkami 2
NS 4201

34 zł

• 24 szt.; wym.: 11 x 11 cm; 4 zestawy kart: ćwiczenia fizyczne, symbole z kolorami, owoce,
oraz kropki

Karty do kostki z kieszonkami 3
NS 4205

34 zł

• 24 szt.; wym.: 11 x 11 cm; 4 zestawy kart: zabawki, pacynki rodzina, Święta Bożego Narodzenia i emocje
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Odreagowuję złe emocje.
Plakat
NS 0386

• wym. 50 x 70 cm

21 zł

Moje emocje.
Plakat
NS 1102

• plakat polsko-angielski, wym. 50 x 70 cm

38 zł

pacynki rodzina
Mama, tata, dziadek, babcia, brat i siostra.
Postaci pozwalają zainscenizować ulubione bajki, lepiej zrozumieć otaczający świat
i umocnić więź z wychowawcą. Dzieci tworzą własne rodzinne historyjki, które mogą
się okazać istotnym źródłem informacji dla
opiekuna, oraz świetną zabawą pomocną
w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji oraz
w nauce języków obcych.
• wym. 25 cm

Rodzina. Zestaw
NS 2023

• 6 szt.: mama, tata, syn, córka, babcia, dziadek

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

Mama
120 zł

Tata

NS 2017

26 zł

NS 2268
45 zł

Mata to doskonałe narzędzie do nauki panowania nad emocjami,
szczególnie tymi bardzo negatywnymi, jak złość i wściekłość. Prostym
sposobem na rozładowanie emocji jest ruch. Mata w trudnych chwilach
pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się negatywnej energii poprzez
wytupanie i wyskakanie całego gniewu.
• wym.: 45 x 45 cm; materiał: tkanina PCW w nadrukiem stóp; kolor: szary, czerwony; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com

Córka
26 zł

NS 2020

Syn
26 zł

NS 2019

Dziadek
26 zł

NS 2021

Babcia
26 zł

NS 2022

26 zł

6 kształtów. Miękkie siedziska

Worek do odreagowania złości

Krążek
do wytupywania złości
NS 2269

NS 2018

NS 2299
66 zł

Worek do boksowania to świetna zabawa i element terapii, który ułatwia
odreagować stresowe sytuacje,pozwala pozbyć się nadmiaru energii
u dzieci nadpobudliwych i rozładować złość u dzieci z zaburzeniami
emocji. Aktywność z workiem powinna odbywać się pod kontrolą osoby
dorosłej aby dziecko uczyło się bezpiecznego sposobu wyładowania
energii, który nie zagraża otoczeniu i nie doprowadza do zniszczeń.
• wym.: 26 x 45 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze szerym z nadrukiem; wypełnienie: pianka; wiek: 3+

229 zł

Zestaw kolorowych siedzisk o szerokim zastosowaniu. Idealne do zajęć edukacyjnych, ruchowych czy do siedzenia. Zestawiając ze sobą kilka elementów można zbudować tor przeszkód czy też wykorzystać do kącika zabaw.
• 6 szt.: kwadrat o wym. 32 x 2 x 32 cm; koło o wym. 34 x 2 x 34 cm; trójkąt o wym. 35,5 x 2 x
32,4 cm; pięciokąt o wym. 34,6 x 2 x 33,5 cm; sześciokąt o wym. 35,1 x 2 x 32; gwiazda
o wym. 38 x 2 x 36,4 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW; kolor: szary, żółty,
niebieski, błękitny, limonkowy, pomarańczowy; pokrowiec wykonany jest z bezftalanowej tkaniny łatwej do utrzymania w czystości i dezynfekcji; siedziska wypełnia pianka poliuretanowa
o podwyższonej gęstości zapewniająca miękkość i komfort użytkowania; wszystkie elementy
zestawu mają zaokrąglone krawędzie obszyte czarną lamówką

Emocje. Pufki
NS 2897

265 zł

• 6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny humor; wym. ø 32 cm, gr 3 cm
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specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wirtualne laboratoria

Wirtualne laboratorium inżynierskie
Banach 3D
PN 0138

15 960 zł

Zestaw zawiera: Drukarka Banach 3D 1 szt.; Długopisy Banach 3D
z power bankiem- 18 szt.; Programowanie do projektowania 3D; Dostęp do biblioteki edukacyjnych projektów 3D; 2 rolki filamentu (do
drukarki); 200 m filamentów kolorowego (do długopisów); Szkolenie
techniczne. Drukarka Banach 3D: akcesoria do obsługi wydruków 3D
tj.: szczypczyki, szpachelka, pęseta; karta pamięci SD do pracy drukarki
3D bez komputera; instrukcja obsługi i materiały video on-line wspierające nauczycieli; poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka,
fizyka, chemia, biologia/przyroda; filmy instruktażowe dla nauczycieli
z obsługi drukarki Banach 3D; dane techniczne drukarki Banach 3D;
pole robocze 20x20 cm, wysokość do 18 cm; średnica dyszy 0,4 mm;
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terapia poznawczo-behawioralna

ADD

ADHD

dysleksja

niewidomi
i niedowidzący

leczenie zaburzeń bazujących na
lęku i wyprowadzaniu chorych z fobii, nerwic i zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych

praca z osobami z deficytem uwagi

terapia osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi i brakiem koncentracji

specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

przedstawianie miejsc, obiektów
oraz osób za pomoca pomniejszonych modeli 3D

grubość warstwy regulowana od 0,05 mm; wymiary drukarki 44 x 42
x 42 cm; podgrzewany stół roboczy; głowica z wymiennymi dyszami;
układ chłodzenia wydruku; wysokość warstwy 0,1–0,3; 3 punktowe
poziomowanie stołu półautomatyczne. Długopisy Banach 3D: zakres
obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C; 8 ustawień prędkości;
system start-stop; ceramiczna głowica; specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu
materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA; system automatycznego
cofania filamentu przy wyłączaniu – mechanizm zapobiegawczy przed
zapychaniem urządzenia; możliwość pracy na zasilaniu z power-banku;
wyświetlacz LCD; napięcie zasilania 5V – możliwość zasilania z power
banku; ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową; kilkadziesiąt karty
pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej; przejrzysta podkładka do druku; instrukcja w języku polskim; obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych

Wirtualne laboratorium inżynierskie
Banach Smart 3D
PN 0139

17 430 zł

Zestaw zawiera: drukarka Banach Smart 3D – 7 szt.; programowanie
do projektowania 3D; dostęp do biblioteki edukacyjnych projektów 3D;
7 rolek filamentu; szkolenie techniczne

drukarki 3D

drukarki brajlowskie

zaskakujące
efekty
dydaktyczne
chemia

modele atomów
i cząstek chemicznych

Drukarka brajlowska Index Basic-D V5

geografia

DA 1708

trójwymiarowe mapy,
przekroje geologiczne, tektonika płyt,
pory roku, Układ Słoneczny

matematyka

siatki brył i figur, bryły geometryczne,
dowody geometryczne ufamki i kąty

fizyka

środek ciężkości, śruby, przekładnie,
atom, silniki, turbiny, pojazdy

biologia

budowa komórek, anatomia,
modelowanie ekosystemów

15 999 zł

Jest doskonałą drukarką Brajlowską. Jest przenośna, łatwa w użyciu, o eleganckim wyglądzie.
Basic łączy w sobie doświadczenie i kreatywność najbardziej popularnych drukarek brajlowskich.
Oferuje stabilne tłoczenie przez cały dzień bez konieczności stałej kontroli. Basic jest idealną
drukarką zarówno do domu, jak i biura. D oznacza możliwość dwustronnego druku brajlowskiego w standardzie Index Braille. Za Basic przemawia jego stabilność. Do drukarki można zainstalować ciągły składany papier w pudełku (fan fold) i będzie ona drukować cały dzień. Basic
jest przyjazny dla użytkownika, charakteryzuje się wysoką jakością tłoczenia i prostotą obsługi.
• Tractor Feeder – najbardziej niezawodna metoda podawania papieru, prosta w użyciu, gotowa do pracy po rozpakowaniu, małe gabaryty
urządzenia, stabilna praca do 8 godzin dziennie, kompatybilność: Windows / Mac / Linux, druk jednostronny lub dwustronny wysokiej
jakości, druk pionowy (broszura), przyciski panelu sterującego drukarki opisane drukiem i brajlem, regulowany odstęp między wierszami, udźwiękowiony interface drukarki (dostępne wiele języków), złącza: USB, sieciowe, równoległe i szeregowe, wbudowane WiFi
i bluetooth, darmowa aktualizacja oprogramowania przez Internet, obsługa urządzeń mobilnych, szybkość drukowania: 120 znaków
na sekundę, drukowanie z urządzeń przenośnych, gwarancja: 24 miesiące, wymiary: 52 x 26 x 13 cm, waga netto: 7.6 kg, poziom
hałasu: 80 dB, poziom hałasu z ochroną akustyczną: 60 dB, waga papieru 120-180 g/m2, maksymalna długość papieru: 431 mm (17"),
minimalna długość papieru: 25 mm (1"), max szerokość papieru: 325 mm (12,8”), min szerokość papieru: 100 mm (3,9”), czcionka
Brajlowska: 2,2 mm / 2,5 mm /3.2 mm, brajl: 6 i 8-punktowy, grafika wypukła: do 100 dpi, zasilanie sieciowe: 100-240 V, zasilanie,
w spoczynku: 5 Watt (tryb Eco: 0,05 Watt), zasilanie, podczas wytłaczania: 140 Watt, 13 elektromagnetycznych młotków tłoczących

Materiał do druku 3D. Filament PLA 1 kg
PN 0122

129 zł

W laboratorium 3D wydrukujemy nawet do 20 sztuk obiektów 3D (podana ilość jest szacunkowa
i zależy od stopnia skomplikowania projektu).
• średnica zwoju: 1,75 mm; długość: 320 m = 1 kg filamentu PLA

Drukarka Banach 3D
PN 0120

6 990 zł

Nauka poprzez kontakt ucznia z przedmiotem jest znacznie bardziej skuteczna od posługiwania
się opisami, zdjęciami a nawet animacjami. Pracownia składa się z następujących elementów:
drukarka Banach 3D - 1 szt., wym. 44 x 42 x 42 cm; 300 gotowych bezpłatnych projektów 3D
przygotowanych do druku na drukarkę Banach3D www.banach3d.pl – na zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii; akcesoria do obsługi wydruków 3D tj.: szczypczyki, szpachelka,
pęseta; materiał do druku (1 kolor filamentu PLA po 1kg); karta pamięci SD do pracy drukarki
3D bez komputera; instrukcja obsługi i materiały video on-line wspierające nauczycieli; poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia; filmy instruktażowe
dla nauczycieli z obsługi drukarki Banach 3D. Ilość możliwa do wydrukowania: ok. 10 dużych
przedmiotów (rozmiar do 18cm); kilkanaście do 30 średnich przedmiotów (rozmiar ok. 10 cm);
do 200 małych przedmiotów;
• dane techniczne: pole robocze 20 x 20 cm, wysokość do 18 cm; średnica dyszy 0,4 mm; grubość warstwy regulowana od 0,05 mm;
podgrzewany stół roboczy; głowica z wymiennymi dyszami; układ chłodzenia wydruku; wysokość warstwy 0,1–0,3 mm; 3 punktowe
poziomowanie stołu półautomatyczne

sklep.nowaszkola.com

Długopisy Banach 3D
PN 0121

2 990 zł

• długopisy 3D - 6 szt.; power bank do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt.; materiał do druku (3 kolory filamentu PLA po
1kg); szablony do pracy w klasie z długopisami 3D do pobrania ze strony www.nowaszkola.com; poradnik metodyczny do przedmiotów:
matematyka, fizyka, chemia, biologia/przyroda; filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi drukarki Banach 3D

czerwony

niebieski

szary

PN 0122C

PN 0122N

PN 0122S
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Aktywna Tablica 2.0

szkoła
ponadpodstawowa

x2

TN 0042
Kabel HDMI 10 metrów

17 500 zł

DA 0782
Uchwyt ścienny do projektora

x2

23 398 zł
x2

DA 2146
Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13
230V/10A 10m (kpsp10)

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

w zestawie za 1 zł:

AT 2005

Zestaw Aktywna Tablica 2021 LiT 1

DA 4547
Tablica interaktywna myBoard Grey AiO 92
z Androidem 6.0

x2

Wym.: zew.: 217, 9 x 122,9 cm; gr.: 7,5 cm; zasilanie: AC (90~240)V - 50-60Hz; zużycie
energii (zużycie / spoczynek): < 190W / < 1W; wymagania atmosferyczne: (podczas pracy)
temp. 0°C - 40°C; przekątna wymiaru wew.: 242,7 cm; proporcje obrazu: 16:9; rozdzielczość
dotyku 32767×32767; model IB-92Q6HIO; aktywny obszar roboczy: 214, 2 cm x 115,2 cm;
efektywny obszar projekcji: 203, 8 cm x 114,6 cm; efektywna przekątna obszaru projekcji 233,8
cm; przekątna wymiaru zew. 250,1 cm; tablica stalowa, magnetyczna powierzchnia pokryta
nanopolimerem; technologia dotyku: podczerwień (IR), czas reakcji: ok.5 ms; 10 punktów
dotyku; precyzja pozycjonowania: 2 mm; rejestracja dotyku: pisak (dołączony do zestawu),
palce lub inne nieprzezroczyste obiekty; prędkość kursora: 200 punktów; system operacyjny:
Windows: 10, 8.1, 8 / Android / Linux / Mac; wejścia / wyjścia: porty wejściowe HDMI 2 x
HDMI, port wyjściowy HDMI tak, 1 x HDMI, porty wejściowe VGA 1 x VGA, porty wyjściowe
VGA 1 x VGA, porty USB 6 x USB, porty USB interfejsu dotykowego 2 x Touch USB port typu
B, opcjonalny komputer OPS 1 x OPS slot, porty LAN (RJ45) 1 x RJ45, wejście mikrofonowe:
1 x mini jack 3.5 mm, wbudowane głośniki: 2 x 15 W, wyjście audio: 1 x Audio Out; funkcja
udostępniania ekranu; możliwość zainstalowania opcjonalnego modułu OPS; wersja systemu:
Android 6.0; procesor: QuadCore ARM A53; pamięć RAM: 1 GB DDR3; wbudowana pamięć:
ROM 8 GB; certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001; gwarancja: 2 lata; dołączone akcesoria:
pisaki (3 x), długi pisak, kabel Touch USB typu B, kabel HDMI, kabel RS232, kabel zasilający

34

x2

DA 3535
Projektor krótkoogniskowy Epson EB-535W"
Technologia wyświetlania: 3LCD; przekątna ekranu: 53”-116”; jasność: 3.200 lm;
rozdzielczość: WXGA, 1280 x 800 px; moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4
cm; format obrazu: 16:10; złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C,
interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
(opcja), wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI, wejście sygnału kompozytowego,
wejście sygnału komponentowego (2x), wejście S-Video, stereofoniczne wyjście audio
mini-jack, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, wejście audio
typu cinch Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze
Biologia. Szkoła ponadpodstawowa
LJ 0136

0%
VAT

17 500 zł
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22 365 zł

AT 2006

Zestaw Aktywna Tablica 2021 LiT 2
x2

DA 0393
Tablica interaktywna dotykowa myBOARD 95"C

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę
pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.; model: DTO-i89C;
obszar interaktywny [szer./wys. cm]: 195,6 x 116,3; przekątna wymiaru interaktywnego
[cm, (cale)]: 226,07cm (89"); wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm]: 206,00 x 124,30;
przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)]: 240,60cm (94,70"); format: 16:10;
grubość [cm]: 3; waga [kg]: 29; powierzchnia tablicy: ceramiczna, matowa, magnetyczna
o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na
powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.;
cechy wyróżniające: funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności
dzielenia obszaru roboczego na 10 stref!; technologia rozpoznawania gestów Multi
Gesture; nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem; powierzchnia
umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych; rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby
instalacji sterowników; czułość na nacisk: czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale
też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.; precyzja: ± 1mm;
tempo śledzenia sygnału: 6ms - 12 ms; zasilanie: energia jest pobierana z komputera
za pośrednictwem kabla USB.; pobór mocy: < 250 mA; wymagany system operacyjny:
Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux; oprogramowanie: bogate, funkcjonalne
i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji,
jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie,
zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych, program posiada bogatą bibliotekę
załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością
formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne
dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej); wyposażenie: półka na pisaki,
oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; wymagania
atmosferyczne (podczas pracy): temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do
90%.; certyfikaty produktu: CE, FCC, ROHS; gwarancja: 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe
komponenty; model: DTO-i89C; obszar interaktywny: 195,6 x 116,3 cm; gr. 3 cm; waga:
29 kg; przekątna wym. interaktywnego: 226,07cm; wym. zew.: 206,00 x 124,30 cm;
przekątna wym. zew.: 240,60cm; format: 16:10; precyzja: ± 1mm; Tempo śledzenia
sygnału: 6ms - 12 ms; zasilanie: z komputera za pośrednictwem kabla USB; pobór mocy:
< 250 mA; system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux; wyposażenie:
półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; temperatura i wilgotność podczas
pracy: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%; certyfikaty produktu; CE, FCC, ROHS;
gwarancja: 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty

x2

DA 3535
Projektor krótkoogniskowy Epson EB-535W
Technologia wyświetlania: 3LCD; przekątna ekranu: 53”-116”; jasność: 3.200 lm;
rozdzielczość: WXGA, 1280 x 800; moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm;
format obrazu: 16:10; złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja),
wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI, wejście sygnału kompozytowego, wejście
sygnału komponentowego (2x), wejście S-Video, stereofoniczne wyjście audio mini-jack,
stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, wejście audio typu cinch
Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready Głośniki: tak

DA 2083
Głośniki myBoard

TN 0042
Kabel HDMI 10 metrów

x2

x2

DA 2146
Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13
230V/10A 10m (kpsp10)

x2

DA 0782
Uchwyt ścienny do projektora

x2

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

w zestawie za 1 zł:

Cechy produktu: moc głośników: 40W; gniazda w HUB: mini USB do podłączenia
półki interaktywnej; USB do podłączenia tablicy; HDMI do podłączenia tablicy; USB
do podłączenia zewnętrznego urządzenia; micro USB – wyjście na komputer; wejście
uniwersalne, np.: MP3, telefon; gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack); zasilanie:
2x chinch do podłączenia głośników; przyciski + i – do regulacji głośności (z możliwością
regulacji suwakiem w systemie operacyjnym); zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami
myBoard! Silver; gwarancja: 12 mies.

Robot Advanced
AJ 3143

sklep.nowaszkola.com
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Aktywna Tablica 2.0

17 500 zł

23 774 zł

0%
VAT

w zestawie za 1 zł:

AT 2007

Zestaw Aktywna Tablica 2021 LiT 3
x1

DA 8357A
Monitor interaktywny myBoard Grey LED 65 4K
z Androidem

Monitor dotykowy z wbudowanym systemem operacyjnym Android i panelem LED
o żywotności 50 tys. godzin. Urządzenie pełni rolę monitora LCD i tablicy interaktywnej.
Zintegrowana ramka Smart Frame zapewnia stałą dostępność pisaków podczas
pracy z monitorem. Funkcja pozwala również na rozpoznawanie koloru zgodnego
z oznaczeniem, bez względu na to, gdzie znajduje się mazak. Technologia Screen Share
umożliwia bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie materiałów z innych komputerów
i urządzeń mobilnych. Monitor obsługuje 32 punkty dotyku, pozwalając pracować kilku
osobom jednocześnie. Narzędzie eMarker umożliwia edycję treści, nadpisywanie
i rejestrację przebiegu prezentacji, a aplikacja Informer tworzy środowisko do pracy
z tablicą informacyjną (harmonogramy, plany spotkań). Dla najmłodszych przygotowano
zintegrowaną aplikację PixBlocks do nauki programowania. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26
ustawy o VAT pomoc dydaktyczną można kupić do szkoły, placówki oświatowej, ośrodka
wychowawczego oraz uczelni wyższej ze stawką 0% VAT. W celu uzyskania szczegółowych
informacji zapraszamy do kontaktu. Specyfikacja: wym.: 154,8 x 95,4 x 10,1 cm; ekran:
powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną; kontrast:
4000:1; jasność: 350cd/m2; proporcje obrazu: 16:9; rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
i odświeżanie 60 Hz ; głębia koloru: 10 bit, 1,07 mld kolorów; system audio 2x20W;
system: Android 8; wejścia: HDMI 2.0 x2, HDMI 1.4 x 1, DisplayPortx1, VGAx1, Audio-In
VGA x 1, YPBPR x 1, AVx1, USB 3.0 x 4, RS232 x 1, RJ45 x 1, czytnik kart x 1, Gniazdo
Touch USB x 2; wyjścia: AV-Out x1, wyjście słuchawkowe, SPDIF x 1, DDMI x 1; certyfikaty
produktu: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 1400; gwarancja: 2 lata z możliwością rozszerzenia
do 3 lat po rejestracji produktu.

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

x1

DA 8358A
Monitor interaktywny myBoard Grey LED 75
4K z Androidem
Monitor dotykowy z wbudowanym systemem operacyjnym Android i panelem LED
o żywotności 50 tys. godzin. Urządzenie pełni rolę monitora LCD i tablicy interaktywnej.
Zintegrowana ramka Smart Frame zapewnia stałą dostępność pisaków podczas
pracy z monitorem. Funkcja pozwala również na rozpoznawanie koloru zgodnego
z oznaczeniem, bez względu na to, gdzie znajduje się mazak. Technologia Screen Share
umożliwia bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie materiałów z innych komputerów
i urządzeń mobilnych. Monitor obsługuje 32 punkty dotyku, pozwalając pracować kilku
osobom jednocześnie. Narzędzie eMarker umożliwia edycję treści, nadpisywanie
i rejestrację przebiegu prezentacji, a aplikacja Informer tworzy środowisko do pracy
z tablicą informacyjną (harmonogramy, plany spotkań). Dla najmłodszych przygotowano
zintegrowaną aplikację PixBlocks do nauki programowania. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26
ustawy o VAT pomoc dydaktyczną można kupić do szkoły, placówki oświatowej, ośrodka
wychowawczego oraz uczelni wyższej ze stawką 0% VAT. W celu uzyskania szczegółowych
informacji zapraszamy do kontaktu. Specyfikacja: wym.: 176 x 107,7 x 12,5 cm; ekran:
powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną; kontrast:
1100:1; jasność: 350cd/m2; proporcje obrazu: 16:9; rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
i odświeżanie 60 Hz ; głębia koloru: 10 bit, 1,07 mld kolorów; system audio 2x20W;
system: Android 8; wejścia: HDMI 2.0 x2, HDMI 1.4 x 1, DisplayPortx1, VGAx1, Audio-In
VGA x 1, YPBPR x 1, AVx1, USB 3.0 x 4, RS232 x 1, RJ45 x 1, czytnik kart x 1, Gniazdo
Touch USB x 2; wyjścia: AV-Out x1, wyjście słuchawkowe, SPDIF x 1, DDMI x 1; certyfikaty
produktu: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 1400; gwarancja: 2 lata z możliwością rozszerzenia
do 3 lat po rejestracji produktu.

Multimedialne ilustracje przedmiotowe
(Biologia, Fizyka, Chemia)
PN 0140
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w zestawie za 1 zł:

Zestaw Aktywna Tablica 2021 LiT4

NS 9265A
Monitor interaktywny 65"
z wbudowaną kamerą i akcesoriami

x1

Wym: 22,5 x 167,5 x 108,5 cm; wyświetlacz/rozdzielczość: 4k
3840 x 2160 px; panel/przekątna: D-LED /65"; model: 65 DB-AL;
rama: ultra cienka; kontrast: 5000:1; jasność: 350 cd/m2-20;
proporcje obrazu: 16:9; czas reakcji panelu: 8 ms; głębia koloru:
10 Bit; 16:7M; rozmiar ekranu: 142,8 x 80,4 cm; ekran: szkło
matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa; kąt widzenia:
178°; żywotność panelu: 50 tys. h; parametry panelu dotykowego:
technologia dotyku: podczerwień (IR); czas reakcji: 5 ms; ilość punktów dotyku: 20;
precyzja: <1 mm; tryb pisania: nieprzezroczyste obiekty; prędkość kursora: 200 dot/s;
system operacyjny: Android 8.0; Windows 10 po dodaniu OPS; wejścia/wyjścia: porty
wejściowe HDMI: 3XHDMI; port wyjściowy HDMI: 1xHDMI; porty wejściowe DisplayPort:
1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1); port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC;
wejście AV: 1XAV(MINI 3in1); wyjście AV: 1 x AV Out; porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0; porty
USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0; porty USB interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B
DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI; porty szeregowe: 1XRS232;
porty LAN (RJ45): 1XRJ45; wbudowane głośniki: 2 x 15W; wyjście słuchawkowe:
1 x minijack 3.5 mm; wyjście cyfrowe: 1 x Digital Coaxial; gniazdo OPS: 1XOPS SLOT;
czytnik kart: 1XSD CARD READER; plug & play: tak; wbudowana kamera: TAK/8 Mpix;
parametry systemu Android; wersja systemu: Android 8.0; procesor: ARM A53 FOUR
CORE; moduł graficzny: MALI G51; pamięć RAM: 4GB DDR4 2400 MHz; wbudowana
pamięć ROM: 32 GB; karta pamięci: MAX 1T; rozdzielczość systemu operacyjnego: Full
HD; wi-fi: IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz lub IEEE802.11an 2.4GHz;
oprogramowanie: wbudowana aplikacja do notatek: tak; wbudowana przeglądarka
internetowa: tak; obsługa menedżera plików: tak; funkcja multi- color (Windows): tak;
funkcja udostępniania ekranu: tak/4 ekrany; odtwarzacz plików multimedialnych: tak;
parametry użytkowe: waga: 47 kg; waga z opakowaniem: 61 kg; wymiary:1506 x
911 x 106 mm; wymiary z opakowaniem: 1660 x 1065 x 225 mm; rozstaw otworów
VESA: 400x300 mm; mocowania ścienne: tak; przyciski na obudowie: 1(3in1) przycisk;
warunki pracy: temp. 0°C ～ 40°C /wilgotność: 0% ～ 60%; warunki przechowywania:
temp. -20°C ～ 60°C / wilgotność 0% ～ 90%; zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz; moc:
320W; pozostałe informacje: certyfikaty: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001; gwarancja:
12 miesięcy; akcesoria: uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania, przewód HDMI,
przewód audio (3,5 mm), przewód USB Touch typu B, przewód VGA, przewód zasilający
o dł. 5 m, 2 długopisy magnetyczne; aplikacje / oprogramowanie monitorów; Media
Player (wideo, audio, zdjęcia); przeglądarka internetowa (Mozilla, Opera, Chrome);
menedżer urządzeń; strona startowa Androida; przesyłanie ekranu / udostępnianie/
screan; komunikator wideo; oprogramowanie podobne do Note3; android z językiem
polskim; instrukcja obsługi- PDF; wyszukiwarka aplikacji takich jak Google Play

NS 9275A
Monitor interaktywny 75"
z wbudowaną kamerą i akcesoriami

x1
x1

Zestaw Codey Rocky

Monitor 75" z wbudowanym komputerem i Windows 10.; wym. 22,5
x 187,5 x 118,5 cm; wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840x2160;
panel/przekątna: D-LED /75"; model: 75DL-AL.; rama: ultra cienka;
kontrast: 5000:1; jasność: 350 cd/m2-20; proporcje obrazu: 16:9;
czas reakcji panelu: 8 ms; głębia koloru: 10 Bit; 16:7M; rozmiar
ekranu: 1650 mm x 929 mm; ekran: szkło matowe o gr. 4 mm
i twardości 7 w skali Mohsa; kąt widzenia: 178°; żywotność panelu:
50 000 h; parametry panelu dotykowego; technologia dotyku: podczerwień (IR); czas
reakcji: 5 ms; ilość punktów dotyku: 20; precyzja: <1 mm; tryb pisania: nieprzezroczyste
obiekty; prędkość kursora: 200 dot/s; system operacyjny: Android 8.0; Windows 10 po
dodaniu OPS; wejścia/wyjścia; porty wejściowe HDMI: 3XHDMI; port wyjściowy HDMI:
1xHDMI; porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1);
port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC; wejście AV: 1XAV(MINI 3in1); wyjście AV: 1 x AV Out;
porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0; porty USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0; porty USB
interfejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B do zewnętrznego wyjścia dotykowego PC/HDMI;
porty szeregowe: 1XRS232; porty LAN (RJ45): 1XRJ45; wbudowane głośniki: 2 x 15W;
wyjście słuchawkowe: 1 x minijack 3.5 mm; wyjście cyfrowe: 1xDigital Coaxial; gniazdo
OPS: 1XOPS SLOT; czytnik kart: 1XSD CARD READER; plug & play: tak; wbudowana kamera:
tak/8 Mpix; parametry systemu Android: wersja systemu: Android 8.0; procesor: ARM A53
FOUR CORE; moduł graficzny: MALI G51; pamięć RAM: 4GB DDR4 2400MHz; wbudowana
pamięć ROM: 32 GB; karta pamięci: MAX 1T; rozdzielczość systemu operacyjnego: Full
HD; wi-fi: IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz lub IEEE802.11an 2.4GHz;
oprogramowanie: wbudowana aplikacja do notatek: tak; wbudowana przeglądarka
internetowa: tak; obsługa menedżera plików: tak; funkcja multi- color (Windows): tak;
funkcja udostępniania ekranu: tak/4 ekrany; odtwarzacz plików multimedialnych: tak;
parametry użytkowe; waga: 60 kg; waga z opakowaniem: 75 kg; wymiary: 1731 x 1037
x 111 mm; wymiary z opakowaniem: 1875 x 1185 x 225 mm; rozstaw otworów VESA:
600x400; mocowania ścienne: tak; przyciski na obudowie: 1(3in1) przycisk; warunki
pracy: temp. 0°c ～ 40°c /wilgotność: 0% ～ 60%; warunki przechowywania: temp. -20°c ～
60°c / wilgotność 0% ～ 90%; zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz; moc: 240W; pozostałe
informacje: certyfikaty: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001; gwarancja: 12 miesięcy ;
akcesoria: uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania, przewód HDMI, przewód audio (3,5
mm), przewód USB Touch typu B, przewód VGA, przewód zasilający o dł. 5 m, długopisy
magnetyczne (x2); aplikacje / oprogramowanie monitorów:; Media Player (wideo, audio,
zdjęcia); przeglądarka internetowa (Mozilla, Opera, Chrome); menedżer urządzeń; strona
startowa Androida; przesyłanie ekranu / udostępnianie/ screan; komunikator wideo;
oprogramowanie podobne do Note3; Android z językiem polskim ; instrukcja obsługi- PDF;
wyszukiwarka aplikacji takich jak Google Play;

Robot Codey Rocky
DA 8030

DA 0955
Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

sklep.nowaszkola.com

Adapter Bluetooth do DA8030

Mata edukacyjna do DA 8030

DA8031

DA 8081

37

Aktywna Tablica 2.0

wirtualne laboratoria przyrodnicze

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze.
Biologia szkoła ponadpodstawowa
LJ 0136

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze.
Fizyka. Szkoła ponadpodstawowa
1 500 zł

1 500 zł

Zawartość pudełka: - licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90
uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego
z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia
makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki
z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości
(AR). Uwaga: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze.
Chemia. Szkoła ponadpodstawowa

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze.
Geografia. Szkoła ponadpodstawowa

LJ 0137

1 500 zł

Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90
uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego
z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby
multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia
makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki
z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).
UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku.
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LJ 0138

licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień
z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część
doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część
z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR)
oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne
w sprzedaży od czerwca 2021 roku.

LJ 0139

1 500 zł

Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90
uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego
z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia
makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki
z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).
UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku

robotyka i programowanie
S T E M
science

technology engineering

maths

Robot JIMU AstroBot
DA 2007

Robot Basic
AJ 3142

949 zł

• czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki
servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino
NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 15
Kłaniający się robot
Experiment 15
Bowing robot

NS 7534
AJ
6117

NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 18
Światła hamulcowe

Doświadczenie 12
Drzwi automatyczne
na czujnik ruchu

Experiment 18
Brake lights

Experiment 12
Automatic door
for motion detector
Zaprogramuj drzwi automatyczne otwierane w momencie, gdy
wyczują ruch i dające ostrzegawczy sygnał świetlny przed
i w trakcie ich otwierania. Serwomotor wprowadzi drzwi w ruch,
a dioda LED da sygnał ostrzegawczy. Reflektor podczerwieni
wykryje ruch. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu portów.

Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby po zahamowaniu zapalała się czerwona dioda LED. Użyj silnika prądu
stałego.
Construct and program the vehicle so that the red LED lights
up when it brakes. Use a DC motor.

Program automatic doors to open when they sense movement and give a warning light before and during opening.
The servomotor will move the door and the LED will give
a warning signal. The infrared lamp will detect movement.
NS 7534
AJ
6117
Remember to set the ports correctly.

NS 7534
AJ
6117

NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 8
Grający i świecący robot

Doświadczenie 22
Pojazd uprzywilejowany

Doświadczenie 24
Zabawa z robotem

Experiment 8
A playing and glowing robot

Experiment 22
Privileged vehicle

Experiment 24
Fun with the robot

Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy i grał.
Kiedy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora
dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się dwukrotnie
na zmianę zielonym i czerwonym światłem, a brzęczyk wydawał dowolną melodię.

Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby jeździł w różnych
kierunkach i świecił przy tym niebieską diodą LED. Wykorzystaj silnik prądu stałego i serwomotor. Niech pojazd
powtórzy swoją trasę 5 razy.

Program the robot so that its eyes are lit and it plays.
When? At the press of a button. How? After pressing the
touch sensor, make the robot’s eyes shine twice alternating
between green and red light and the buzzer produces
any melody

Construct and program the vehicle so that it drives in different directions and lights up with a blue LED. Use a DC motor
and servomotor. Let the vehicle repeat its route 5 times.
w w w . n o w a s z k o l a . c o m

Doświadczenie 7
Świecące oczy
Experiment 7
Glowing eyes

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

dostępne
tylko
w Nowej Szkole

NS 7534
AJ
6117

NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 14
Bezpieczne
drzwi automatyczne

Doświadczenie 13
Drzwi automatyczne
z sygnałem dźwiękowym

Experiment 14
Secure
automatic door

Experiment 13
Automatic door
with beeper

Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy. Kiedy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora
dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się prze cały
czas na zmianę zielonym i czerwonym światłem.
Program the robot so that his eyes are glowing. When? At
the press of a button. How? After pressing the touch sensor,
make the robot’s eyes glow green and red all the time.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

NS 7534
AJ
6117

959 zł

Wejdź z AstroBotemw interakcję, naucz nowych sztuczek, bawcie się
i uczcie razem. Wykonuj misje w specjalnej wersji aplikacji na smartfon
lub tablet z Androidem lub iOS i poznawaj możliwości programowania
w języku Scratch.Konstrukcję można dowolnie przekształcać, tworząc
np. zwierzaka, pojazd lub robota kroczącego.
• zestaw zawiera: mikrokomputer; 5 silników pozwalających robotowi się poruszać; czujnik podczerwieni; głośnik Bluetooth; diody LED; 371 klocków do budowy robota; baterię Li-Ion 1200 mAh; ładowarkę sieciową; współpracuje z systemami: Android 4.03 i wyższe oraz iOS 7 i wyższe; gwarancja:
2 lata (6 miesięcy na silniki i baterię); Zalety: aplikacja służąca do kontrolowania robota; modele 3D
z instrukcjami złożenia krok po kroku; środowisko do nauki programowania dla dzieci i dorosłych;
możliwość rozbudowania o inne zestawy JIMU; dostęp do serwisu społęcznościowego; wiek: 8 +

NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 21
Skręcanie
Experiment 21
Rotating

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m
w w w . n o w a s z k o l a . c o m

NS 7534
AJ
6117
NS 7534
AJ
6117

Doświadczenie 9
Pozytywka

Doświadczenie 10
Kukułka

Experiment 9
Music box

Experiment 10
Cuckoo
Zaprogramuj kukułkę taką jaką możesz usłyszeć w zegarach
podczas wybijania pełnych godzin. Użyj sensora dotyku
i brzęczyka, który wygrywa melodię po wciśnięciu sensora.
Będziesz potrzebować nut Mi (0,1 sekundy) i Do (0,4 sekundy). Między nutami zrób przerwę 0,3 sekundy, a po Do 0,4
sekundy. Powtórz swój dźwięk trzykrotnie.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

Program the cuckoo as you can hear in the clocks when you
are knocking out full hours. Use a touch sensor and a buzzer
that wins the tune when you press the sensor. You will need
note E (0.1 second) and note C (0.4 second) notes. Take a 0.3
second break between the notes and a 0.4 second break after
Do. Repeat your sound three times.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m
w w w . n o w a s z k o l a . c o m

Programming Time. Zestaw do nauki
kodowania i programowania
NS 9200

Zestaw robot DOC
z klockami do nauki kodowania Morphun
549 zł

Doskonale skomponowane pomoce pozwalające wprowadzić dzieci
w świat programowania i kodowania. Uroczy Robot poruszający się
w każdym kierunku doskonale współgra z matą podłogową, zawierającą 100 pól. Klocki Morphun służą do układania sekwencji ruchów,
stanowiących element drogi, którą można przetestować, używając Robota. Ich funkcjonalność i kolorystyka wspomagają rozwój manualny
i koordynację wzrokowo - ruchową dziecka, a zastosowanie pobudza
pomysłowość i swobodne eksperymentowanie w celu poszukiwania
prawidłowych rozwiązań. Zestaw zawiera również karty pracy dobrane tematycznie do gotowych scenariuszy zajęć z programowania,
wykorzystujących zróżnicowane treści edukacyjne dla poszczególnych
poziomów edukacyjnych. Kostka do kart pracy wprowadza element
losowości i pobudza kreatywność.
• w skład zestawu wchodzą: robot, mata podłogowa, 24 karty pracy, kostka do kart pracy, 154
klocki Morphun, 10 scenariuszy lekcji, instrukcja; wiek: 4+

sklep.nowaszkola.com

NS 9201

239 zł

Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu logicznego rozumowania
i umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw
zwierząt. Komputer robota nauczy wykonywania poleceń programowych, przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy sposób. Robot może być zaprogramowany tak, aby wędrować dowolnie
lub według poleceń na kartach. Pomaga dziecku rozwijać myślenie
logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów. Wartości edukacyjne: zdolność logicznego myślenia i obserwacji; znajomości i rozumienia
świata; samodzielność; rozwój pamięci, kreatywności i wyobraźni, relacji
społecznych, umiejętności manualnych
• w zestawie: robot o wym. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6 nie załączone w zestawie;
30 kart do gry; 16 dwustronnych karteczek kierunkowych; 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą
dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze sobą
eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy kolory klocków pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte - polecenia; białe - cyfry; niebieskie - operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia
zapętleń); dwustronna plansza w postaci puzzli o wym. 94 x 68 cm

Edukacyjny zestaw
z robotem i scenariuszami lekcji
AJ 7534

1 299 zł

Zestaw startowy przeznaczony do nauki programowania i robotyki.
Umożliwia realizację i łączenie celów i treści związanych z programowaniem, sterowaniem robotem, obsługą komputera, zabawą i działaniami edukacyjnymi. Wyposażony w różnorodne elementy konstrukcyjne
i czujniki, które pozwalają budować realistyczne modele i symulować
zastosowanie urządzeń w życiu codziennym np. sygnalizacja świetlna,
katapulta, samochód elektryczny, drzwi automatyczne i inne. Zestaw
daje możliwość stawiania hipotez, rozwiązywania ich, szukania rozwiązań i poprawiania błędów – czyli wszystko co potrzebne do programowania .Zawiera 4 podręczniki komplety scenariuszy. W każdym
komplecie znajdują się 4 scenariusze, które obejmują następujące zagadnienia: Drzwi Automatyczne drzwi, Zrób Pokaz Świetlny, Zatrzymaj
się i idź jedź, Zrób Samochód-robot. Do zestawu dołączono szczegółową ilustrowaną instrukcję obsługi dla ucznia, a także podręcznik
dla nauczyciela. Uczniowie mogą pracować niezależnie z zestawem
i materiałami dydaktycznymi. Robot może pracować zarówno w trybie

testowym kiedy jest bezpośrednio podłączony do komputera, ale także,
po załadowaniu programu do pamięci Studuino, pracuje samodzielnie.
Dodatkowo w zestawie znajdują się 24 dwustronne karty pracy. Na rewersie znajdują się polecenia zaprogramowania robota, a na awersie
są gotowe instrukcje jak wykonać dany programam w Studuino wraz
z przykładowym zdjęciem robota, który dany program może wykonać.
Jest to gotowa pomoc edukacyjna zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Doskonale sprawdzi się w pracy zadaniowej czy problemowej
poprzez stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
i testowania swoich hipotez.
• skład zestawu: kasetka na baterie skrzynka akumulatorowa, silnik serwo serwomotor, silnik prądu stałego, platforma open source – Studuino – (oprogramowanie Studuino do pobrania z darmowej domeny), czujnik dotyku, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik podczerwieni, brzęczyk i 3 rodzaje diod LED (czerwona, zielona, niebieska), przewód USB, 5
przewodów do podłączenia czujników, brzęczyka i diod, 42 klocki w rożnych kształtach i kolorach, 2 koła, 2 oringi gumowe uszczelki, przyrząd do rozczepiania klocków; wym. pudełka:
28 x 16 x 13 cm; oprogramowanie w języku angielskim; wiek: 8+; wymagania systemowe: oprogramowanie: Windows XP (SP3 lub wyższy)/ Vista 7,8, 8.1/10;
Mac OS X (10.6 lub wyższy); procesor: Pentium 4, 2 GHz lub wyższy (lub odpowiednik) zalecane; pamięć: 256 MG lub więcej; USB: 2.0; rozdzielczość ekranu –
XGA (1024 x 768) lub większy
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szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz dzieci niewidomych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
sprzęt komputerowy

0%
VAT
Komputer stacjonarny
DA 1702A

dla

placówek
oświato
w ych

Monitor komputerowy
2 399 zł

• specyfikacja techniczna; produkt; producent: Dell; kod producenta: N601VD3888EMEA01_2101;
EAN: 2000001064207; zastosowanie: do domu i biura; model: Vostro; linia: 3888; test wydajności: Nie; system operacyjny: Windows 10 Pro; napęd optyczny: DVD±RW; karta sieciowa
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth: tak; model procesora: Core i3-10100; mikroarchitektura
procesora: Comet Lake; socket: LGA 1200; liczba rdzeni/wątków: 4/8; taktowanie bazowe /
turbo [GHz]: 3.6/4.3; chłodzenie procesora: box; chipset graficzny: Intel UHD Graphics 630; ilość
pamięci karty graficznej [GB]: współdzielona z pamięci RAM; liczba obsługiwanych monitorów:
2; karta dźwiękowa: zintegrowana; karta sieciowa: 10/100/1000; złacza: HDMI (płyta główna) x 1; D-Sub VGA (płyta główna) x 1, RJ-45 x 1, USB 2.0 (panel tylny) x 2, USB 3.0 (panel
tylny) x 2, ; ZŁĄCZA audio (panel tylny) x 1; złącza na przednim panelu: wyjście słuchawkowe
(panel przedni) x 1, USB 2.0 (panel przedni) x 2, USB 3.0 (panel przedni) x 2; pamięć ram: 8
GB, DDR4; taktowanie [MHz]: 2666; pojemność dysku HDD: 1 TB; zasilacz: 260 W; wymiary:
15,4 x 29.3 x 32.43 cm; waga: 4.93 kg; klawiatura: tak; mysz: tak
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0%
VAT

oferta
tylko

DA 1703A

oferta
tylko

dla
placówek

oświato

w ych

Laptop multimedialny 1
599 zł

• specyfikacja techniczna; producent: Dell; kod producenta: 210-AXMC; EAN: 5397184409527; zastosowanie: do domu i biura; skrócona specyfikacja: 23.8"/IPS/LED/1920x1080/5ms/1000:1/
HDMI/VGA; kolor: czarny; przekątna ekranu: 23.8"; rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD); format:
16:9; ekran: płaski; typ matrycy: IPS; rodzaj podświetlenia: LED; czas reakcji: 5 ms; częstotliwość odświeżania: 60 Hz; jasność: 250 cd/m2; kontrast statyczny: 1000:1; kąt widzenia:
178 stopni (pion), 178 stopni (poziom); rozmiar plamki: 0.275; liczba wyświetlanych kolorów:
16.7 mln; technologia ochrony oczu: redukcja migotania, redukcja niebieskiego światła; złącza:
D-Sub (VGA) x1, HDMI x1; wym. 55,1 x 17.1 x 42 cm; waga: 4.27 kg; możliwość montażu
na ścianie (VESA): tak; załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód HDMI; przewód
zasilający; pobór mocy: 15 W

DA 2398

2 999 zł

• parametry minimalne: procesor i3 lub równoważny AMD; pamięć RAM 8 GB; dysk twardy
SSD; zintegrowana karta graficzna; ekran 15,6” , LED 1920 x 1080 (Full HD); System operacyjny Windows 10

Laptop multimedialny 2
DA 2399

3 599 zł

• parametry minimalne: procesor i5 lub równoważny AMD; pamięć RAM 8 GB; dysk twardy
SSD; zintegrowana karta graficzna; ekran 15,6” , LED 1920 x 1080 (Full HD); System operacyjny Windows 10

akcesoria do tablic

Kamera Full HD do monitora myBoard
DA 8065

629 zł

• wym. bez zaczepu: 2,9 x 9,5 x 2,4 cm, wym. z zaczepem: 4,4 x 9,5 x 7,1 cm, waga z zaczepem
i kablem: 162 g, dł. kabla: 1.8 m; wymagania systemowe: Windows®7, Windows 8 lub Windows
10, Mac OS X 10.9 lub nowszy, Chrome OS™, Android™5.0 lub nowszy

Inteligentny pisak myBoard i-Pen
DA 2382

209 zł

Inteligentny pisak posiada 6 przycisków funkcyjnych, dzięki którym
staje się bardzo przydatny w pracy nauczyciela bądź ucznia. Można
wykorzystać go do zdalnego zarządzania, np. plikami PPT (PowerPoint). Urządzenie samoczynnie przechodzi w tryb oszczędzania energii
w przypadku braku pracy, także nie jest konieczne wyłączanie w normalnym trybie użytkowania.
• specyfikacja: technologia WiFi 2.4GHz RF, napięcie robocze: 1.5V (Pisak, zasilany baterią AAA;
4.5-5.5V-ładowanie USB-komputer), szybkość transmisji: 2 Mbps, czułość odbiornika: 5~40dBm,
Zasięg pracy zamknięte pomieszczenia: do 15m; otwarta przestrzeń: do 30m; zasięg pracy urządzenia może być krótszy poprzez wprowadzanie zakłóceń przez urządzenia elektroniczne w najbliższym otoczeniu.

Moduł WiFi do tablic myBoard Silver
DA 3030

366 zł

Umożliwia bezprzewodowe połączenie z komputerem. Praca na częstotliwości 2,4 GHz, gwarantuje stabilność systemu.

Aktywna półka myBoard Black
TS 20609

209 zł

Łatwy sposób na zmianę koloru pisaka; brak konieczności wyboru koloru z przybornika; 3 kolory (czerwony, niebieski, czarny) oraz gumka.

Aktywna półka myBoard Silver
TS 20583

293 zł

Interaktywna półka może automatycznie aktywować tryb multi-color
(2K/3K/4K), gdy więcej niż jeden pisak zostanie podniesiony z półki;
półka interaktywna działa tylko w połączeniu z HUBem z zestawu
głośnikowego.

sklep.nowaszkola.com

41

Aktywna Tablica 2.0

komputery ops
dedykowane do monitorów MyBoard
OPS z procesorem
Intel Core i3 myboard VAT 0%*
DA 8329A

2 134 zł

OPS z procesorem
Intel Core i5 myboard VAT 0%*
DA 8330A

2 625 zł

OPS z procesorem
Intel Core i7 myboard VAT 0%*
DA 8331A

3 543 zł

Wysokiej jakości komputer OPS z procesorem Intel® Core™
i dyskiem SSD z układem graficznym Intel HD 630 z obrazem 4K 60 Hz. Kompatybilny z monitorami myBoard, stanowi
rozwiązanie „all in one” – bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera. Dzięki temu
urządzenie interaktywne zyskuje nową funkcjonalność, co więcej – użytkownik może pracować jednocześnie z komputerem
OPS, ale też innym urządzeniem, np. laptopem.

dedykowane do monitorów Avtek
Avtek OPS 4K i3 8100T
(OPS standard) VAT 0%*
DA 1692A

2 947 zł

Avtek OPS 4K i5 8400T
(OPS standard) VAT 0%*
DA 1693A

3 861 zł

Komputer dedykowany do monitorów Avtek TouchScreen Pro3,
TouchScreen Pro4K, TouchScreen 5 Connect oraz TouchScreen
5 Lite. Nowe komputery Avtek OPS zostały zaprojektowane
w taki sposób, by wraz z monitorem tworzyć wysokiej klasy
zestaw All-in-One o bardzo dobrej wydajności. Wszystkie
komputery Avtek OPS 4K wyposażone są w nowoczesne
procesory szóstej generacji Intel Skylake, zapewniające bezawaryjną pracę oraz wysoką wydajność. Nowoczesny procesor
i3 szóstej generacji potrafi być znacznie szybszy niż procesor
i7 drugiej generacji. Dzięki temu użytkownik może być pewny,
że kupuje rozwiązanie, które będzie sprawnie funkcjonować
przez wiele lat. Dyski SSD użyte w komputerach Avtek OPS
4K są nie tylko kilkadziesiąt razy szybsze niż tradycyjne dyski
HDD, ale też bardziej odporne na uszkodzenia i niezwykle
ciche. Te cechy sprawiają, że są one idealne do wykorzystania
w monitorach interaktywnych, gdzie liczy się szybkość oraz
niezawodność. Monitory interaktywne idealnie sprawdzają
się w scenariuszach o zróżnicowanych wymaganiach, dlatego
komputery OPS dostępne są w kilku wariantach. W edukacji
oraz do podstawowych zastosowań idealny będzie oszczędny
Celeron. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczone są wersje i4 oraz i5, a do najbardziej profesjonalnych
zastosowań niezwykle wydajny Intel i7. Co istotne wszystkie
wersje obsługują natywną rozdzielczość 4K 60Hz.
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Minikomputer
do tablic i monitorów interaktywnych
DA 3140

789 zł

• procesor Intel; 2 GB RAM; 32 GB ROM; Microsoft Windows 10

Mysz Logitech M171
DA 3204

Zewnętrzny napęd optyczny USB
72 zł

• uniwersalna, bezprzewodowa, czarno-czerwony, optyczny sensor, USB, maksymalna czułość
[DPI]: 1000, liczba przycisków: 3, 1 rolka przewijania, zasięg pracy: 10 m

DA 6993

149 zł

• zewnętrzny napęd; podłączany przez USB; CD, DVD

Torba na laptop 15,6" czarna
DA 1278

Zestaw klawiatura + mysz
DA 0919

109 zł

• zestaw bezprzewodowy 2,4 GHz; 10 klawiszy multimedialnych; rozdzielczość myszy: 8001600 DPI

sklep.nowaszkola.com

65 zł

Główna komora torby na notebooka została zaprojektowana tak, aby
pomieścić laptop. Została również wyposażona w specjalną kieszeń na
zasilacz i inne akcesoria. Dodatkowy zapinany na rzep pasek stabilizuje
komputer, dzięki czemu nie przemieszcza się on wewnątrz torby. Komora
przednia torby, została stworzona z myślą o roli aktówki, obszerna kieszeń z łatwością pomieści dokumenty, czy inne potrzebne przedmioty.
Torba została wykonana z wytrzymałego i odpornego na przetarcia
i przebarwienia Nylonu 600D. Ma też zwiększoną odporność na wilgoć,
dzięki czemu można w niej przenosić laptop nawet podczas lekkiego
deszczu. Boki głównej komory są dodatkowo usztywnione i wyłożone
miękkim materiałem, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo sprzętu.
• dwie komory - notebook / akcesoria, duża kieszeń na dokumenty w komorze głównej, sztywna rama
absorbująca uderzenia, wewnętrzny pasek mocujący laptop, regulacja umożliwiająca stabilne położenie poduszki naramiennej, wytrzymała rączka, wymiary komory na laptopa: 40 x 28,5 x 46 cm

Microsoft Windows 10 Professional 64 PL
DVD OEM
DA 2223

839 zł

Microsoft Windows 10 Home 64 PL
DVD OEM
DA 0711

649 zł

• wersja językowa: Polska, typ: 10 Home, wersja produktu: OEM, nośnik: CD/DVD, typ licencji:
domowa komercyjna, Ilość licencji: 1.
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pakiet zdalny dla nauczyciela

Pakiet zdalny dla nauczyciela
DA1813

500 zł

Świetnie sprawdzi się podczas nauczania online. Tablet znacznie
skraca proces komunikacji, pozwalając nauczycielowi na odręczne
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TABLET GRAFICZNY
KAMERA
SŁUCHAWKI
PENDRIVE

notatki przesyłane bezpośrednio do odbiorców. Za pomocą kamerki
obraz z komputera, czy książki przekazywany jest wprost na komputery uczniów. Słuchawki z mikrofonem idealnie dopasowują się
do głowy użytkownika pozwalając tłumić zewnętrzne hałasy oraz
zapewniając doskonałą jakość dźwięku prowadzonych rozmów.

dostępne
tylko w Nowej Szkole

szafy
na laptopy

uchwyty
i systemy montażowe

Uchwyt sufitowy do projektora
DA 2353D

Mobilna szafka na laptopy na 16 szt.
DA 2396

3 400 zł

140 zł

• do projektorów długoogniskowych sufitowych ; max obciążenie 25 kg; wykonany ze stopu
aluminum

• wym. zewnętrzny: 106 x 92 x 50 cm, waga: 67 kg; maksymalny wymiar przechowywanego
sprzętu: 9,6 x 34 x 47 cm (17”); podstawa na 4 kółkach, w tym 2 z blokadą; ilość laptopów/
tabletów: 16; dł. kabla: 3 m; materiał: melamina, blacha stalowa.

Uchwyt ścienny do projektora
DA 0782

• do projektorów krótkoogniskowych; wysięgnik do 121,5 cm.

Statyw VIS 46 PLUS

Mobilna szafka na laptopy na 26 szt.
DA 2397

4 262 zł

• wym. zewnętrzny: 154 x 92 x 50 cm, waga: 91 kg; maksymalny wymiar przechowywanego
sprzętu: 9,6 x 34 x 47 cm (17”); podstawa na 4 kółkach, w tym 2 z blokadą; ilość laptopów/
tabletów: 26; dł. kabla: 3 m; materiał: melamina, blacha stalowa.

sklep.nowaszkola.com

229 zł

DA 3121

1 575 zł

Statyw do monitora interaktywnego; mobilny, uniwersalny dwusłupowy
statyw na podstawie jezdnej do monitora interaktywnego.
• solidna konstrukcja wykonana z elem. stalowych malowanych proszkowo RAL-9004; obciążenie do
100 kg; rozmiar monitora powyżej 46”; słup o wysokości 160 cm i średnicy 60mm z otworami umożliwiającymi przeprowadzenie okablowania wewnątrz słupa; w komplecie adapter do uchwytu VESA
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głośniki

Głośniki myBoard
DA 2083

525 zł

• moc 2 x 20 W; do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie
potrzebne jest połączenie audio); gniazda w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej;
USB do podłączenia tablicy; HDMI do podłączenia tablicy; USB do podłączenia zewnętrznego
urządzenia; micro USB - wyjście na komputer; wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon; gniazdo
do podłączenia mikrofonu (minijack); zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników; przyciski +
i - do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym); zestaw
współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych
Epson ELPSP 02 (2 x 15W)
DA 3212

629 zł

• głośnik aktywny, moc wyjściowa: 15 W rms, częstotliwość: 80 Hz - 20 kHz, impedancja: 8 omów,
wym.: 142 x 155 x 231 mm (Szerokość x głębokość x wysokość), waga: 2,1 kg, zasilanie 18V DC
power (x1), mini jack audio (x1), RCA Audio L/R (x1); wyjścia: cinch audio (x1) - do pasywnego
głośnika, stereo mini jack audio (x1), głośnik pasywny, moc wyjściowa: 15 W rms, częstotliwość:
80 Hz - 20 kHz, impedancja: 8 omów, wym.: 142 x 155 x 231 mm (szerokość x głębokość x wysokość), waga: 1,9 kg; zawartość zestawu: głośnik aktywny (wbudowany wzmacniacz), głośnik
pasywny, uchwyty ścienne, zasilacz z kablem, kable głośnikowe o dł. 3m, podręcznik użytkownika
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Soundbar myBoard Black
DA 9590

261 zł

• moc 2 x 20 W; bluetooth; złącze optyczne Toslink; pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz; wejścia AUX;
złącze optyczne Toslink; sterowanie za pomocą pilota; wyświetlacz alfanumeryczny LED; 2 wejścia
przewodowe audio jack 3,5 mm; wymiary: 94 x 7,7 x 6,5 cm

okablowanie
Przedłużacz aktywny USB
DA 1438

65 zł

stoliki
prezentacyjne

• wtyczki USB : 1x męska USB typ A, 1x żeńska USB typ A; dł. kabla: 5 m

Stolik projekcyjny DUO mobilny
Przewód HDMI
TN 0042

DA 1441

Przewód zasilający HDMI
116 zł

• dł. 10 m

DA 2353E

125 zł

• dł. 15 m

589 zł

Stolik projekcyjny składa się z dwóch blatów wykonanych z czarnego
PCV, które można niezależnie ustawić na wysokość 77 lub 87 cm. Pulpit pod projektor z listwami antyześlizgowymi, pozwala na regulację
kąta nachylenia ±35°. Konstrukcja została zaprojektowana z profili
stalowych, lakierowanych w kolorze szarym. Podstawę wyposażono
w 4 kółka, w tym 2 z blokadą.
• wys. 77-87 cm, wym. blatów: 30 × 45 cm, 45 × 45 cm, max obciążenie: 10 kg; waga: 7 kg;
gwarancja: 2 lata

Stolik pod projektor NOBO
DA 0949

789 zł

NOBO to stolik multimedialny. Posiada regulację wysokości, przystosowaną do projektorów. Umożliwia przechylanie i obracanie platformy
o 360 stopni w celu uzyskania najlepszego kąta prezentacji.
• najważniejsze cechy: symbol producenta: 1900790; waga: 11 kg; obracana platforma z regulacją
wysokości: 81–120 cm; wym. platformy: 38 x 43 cm; wym. podstawy: 60 x 60 cm; maksymalne
obciążenie platformy: 10 kg; podstawa na 4 kółkach (2 z blokadą); konstrukcja: metalowa, solidna

Przewód zasilajacy
DA 2353F

pilot do prezentacji

Przewód zasilający
83 zł

• dł. 15 m

DA 2146

62 zł

• dł. 10 m

Stolik multimedialny Universal mobilny
DA 3213

Listwa zasilająca
DA 2302

Listwa zasilająca
37 zł

• liczba gniazd: 5 szt.; dł. przewodu bez wtyczki : 1.5 m; dł. przewodu z wtyczką: 1,8 m; kolor: biały;
bezpieczniki; wyłącznik; maksymalny prąd impulsu: 6500A; czas reakcji 25 ns

sklep.nowaszkola.com

DA 1439
• przeciwprzepięciowa, 5 gniazd, dł. 5 m

65 zł

989 zł

Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki
z przeznaczeniem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat
wykonano z płyty meblowej w kolorze szarym. Aluminiowa podstawa
jezdna w kolorze srebrnym, wyposażona dodatkowo w kółka z systemem blokującym, zapewniając mobilność stolika.
• wym. 48,5×80 x 81,5 cm; konstrukcja aluminiowa; wym. blatu górnego: 80×46 cm; wym. blatu
dolnego: 40×40cm; gr. blatów: 18 mm; odległość między blatami: 61 cm, kolor blatów: szary;
maksymalne obciążenie blatów: blat górny 25 kg ; blat dolny 10 kg; wys. blatów: blat górny 81,5 cm,
blat dolny 20 cm; podstawa mobilna, 4 kółka z systemem blokowania, śr. kółek: 5 cm; waga: 11,1 kg

Pilot do prezentacji WL2
DA 1442

135 zł

Profesjonalny pilot do zdalnego sterowania prezentacją, pełniący również funkcję wskaźnika laserowego. Bardzo lekki i łatwy w obsłudze.
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, bez problemu może zmieścić się
w kieszeni. Produkt wyposażono dodatkowo w przyciski z funkcją
przewijania slajdów, przygotowanych w programie PowerPoint. Nie
potrzebuje dodatkowego oprogramowania.
• zestaw zawiera: 1 bateria (AAA), odbiornik USB i etui.
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nasi przedstawiciele

Słupski
Słupsk

Nasze biuro

& (42) 630 17 28

90-248 Łódź,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

Infolinia 801 555 508

Stargardzki

Gryfiński

imię i nazwisko

telefon

województwo

Anna Cieślik

693 600 677

świętokrzyskie, małopolskie

Artur Kowalski

605 989 831

pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie

Magdalena Londzin

605 672 461

dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie

Katarzyna Nahajewska

607 068 675

śląskie

Tomasz Pudło

607 770 869

lubelskie, podkarpackie

Myśliborski

603 226 323
Białołęka

Gnieźnieński

Poznański

Grodziski
Krośnieński

mazowieckie, podlaskie

Zielonogórski

Wolsztyński

Żarski

Managerowie Żoliborz
ds. Projektów
i Inwestycji
501 573
430

Praga
Bemowo
Rembertów
Północ Praga
imię i nazwisko Wola telefon
województwo
Wesoła
Śród- Południe
opolskie, dolnośląskie, lubuskie,
mieście
Wawer łódzkie, zachodnio-pomorskie,
Magdalena Londzin Ochota
605 672 461
wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie
Ursus
Mokotów
Włochy
śląskie,
małopolskie, świętokrzyskie,
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Wejherowski

dla osób, które stoją przed wyborem urządzeń multimedialnych
sprzyjających nowoczesnej edukacji,
przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych cech
tablicy z projektorem i monitora interaktywnego
TABLICA Z PROJEKTOREM

MONITOR INTERAKTYWNY
Komfort wyświetlania

Rozdzielczość projektorów WXG lub WXGA; obraz wyświetlany jest na powierzchnię światłem odbitym rzucanym
przez projektor; jakość wyświetlanego obrazu jest zależna
od parametrów projektora i warunków oświetlenia.

Rozdzielczość Full HD lub 4 K; obraz wyświetlany jest
przez matrycę LCD z podświetleniem LED; obraz jasny,
żywe kolory, dobrze widoczny niezależnie od warunków
zewnętrznych.

Komfort pracy
Osoba stojąca przed tablicą może rzucać na nią cień,
zakrywając wyświetlane informacje.; światło projektora
skierowane w oczy prowadzącego; głośna praca podczas
schładzania urządzenia.

Osoba prowadząca nie rzuca cienia na ekran; brak efektu
oślepienia; cicha praca urządzenia.

Precyzja pisania bez zakłóceń i opóźnień, zupełnie jak na
tradycyjnym papierze.

Serwisowanie
Konieczność serwisowania projektora związanego z czyszczeniem, wymianą filtra oraz lampy, co wiąże się z generowaniem ukrytych kosztów ujawniających się podczas
eksploatacji urządzenia.

Urządzenie bezobsługowe, nie wymaga konserwacji czy
wymiany elementów - brak ukrytych kosztów.

Średnio 30 tys. h; na rynku są dostępne modele, które zapewniają nawet 50 tyś. h.

Kalibracja obrazu
Wymaga każdorazowej kalibracji przy poruszeniu projektora czy po aktualizacji systemu operacyjnego komputera
zewnętrznego.

Nie wymaga kalibracji, urządzenie działa zawsze i szybko
reaguje na dotyk.

Praca z urządzeniami zewnętrznymi
Do pracy niezbędne jest połączenie projektora z komputerem stacjonarnym lub laptopem.

Wbudowany system operacyjny Android umożliwia pracę
bez konieczności podłączania komputera zewnętrznego.

Gotowość do pracy
Po nagrzaniu lampy projektora.

Dział techniczny
501 573 519
Mail
poczta@nowaszkola.com
www.nowaszkola.com
sklep.nowaszkola.com
aktywna-tablica.com
laboratoriaszkolne.com
Facebook
NowaSzkola1992
Pinterest
/nowaszkola

Żywotność pracy
W zależności od modelu projektora od 6 tys. do 10 tys. h.

Telefon
42 630 17 28
42 630 04 88
Fax
42 632 73 28

Komfort pisania
Widoczna smuga na ekranie, spowodowana opóźnieniem
podczas pisania.

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Natychmiastowa możliwość użytkowania.

Instagram
nowa_szkola

Informacje zawarte w niniejszej publikacji
nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 §1.
Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian,
bądź zamienników oferowanych produktów.
Zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji.
Regulamin akcji promocyjnej
„Aktywna Tablica 2021” dostępny jest na stronie
www.nowaszkola.com.
Oferta przygotowana na dzień 15 marca 2021 r.
do istniejącej uchwały Rady Ministrów nr 151/2020
z dnia 23 października 2020 r.

nowa szkoła

AKTYWNA
TABLICA
2021

TYLKO U NAS W ZESTAWACH
„AKTYWNA TABLICA”
OTRZYMASZ:

· dostawę
· montaż
· szkolenie
· pomoc techniczną
· pakiet pomocy edukacyjnych

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować Państwu spójną i kompleksową
ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dydaktycznych. Asortyment znajdujący się w niniejszej publikacji wpisuje się w wytyczne edycji rządowego programu Aktywna Tablica 2020–2024, który umożliwia wyposażenie
szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.
Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych,
językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłudze programy multimedialne dostosowane do wieku, umiejętności
i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia.

Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktualną
podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach niniejszego projektu Aktywna Tablica oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami
w dziedzinie edukacji.
W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej
Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na
sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

(14 tys. zł + 3 500 zł wkładu własnego)
Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019.
Szkoły ponadpodstawowe.

Wkład własny
Finansowy
przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych
wnioskiem o udział w programie.

(35 tys. zł + 8 750 zł wkładu własnego)
Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub
uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

wydatkowany w roku złożenia wniosku
o udział w programie.

Rzeczowy
sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK
wykorzystywane jako
inne pomoce dydaktyczne.
zakupione w roku złożenia wniosku,
ale nie później niż do dnia złożenia wniosku
o udział w programie

W ramach wkładu finansowego katalog mozliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt,
pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy.
(100 tys. zł + 25 tys. zł wkładu własnego)
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

Najważniejsze terminy:
złożenie wniosków przez szkoły do organów prowadzących
w latach 2021–2024: DO DNIA 15 MAJA;
złożenie wniosków przez organy prowadzące w latach 2021–2024:
DO DNIA 30 MAJA;
kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem finansowym na szczeblu wojewody
w latach 2021–2024: DO DNIA 15 CZERWCA;
przekazanie środków finansowych w latach 2021–2024: DO DNIA 30 LIPCA;
wykorzystanie wsparcia finansowanego: DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO.

Zakupione u nas pomoce
dydaktyczne w ramach
Programu spełniają
następujące warunki:
1. Posiadają deklarację CE
lub certyfikat zgodności
z normą;
2. Posiadają certyfikat ISO
9001 dla producenta;
3. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed
dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
4. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
z tym że w przypadku
szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą
być sporządzone w języku
polskim;
5. Posiadają okres gwarancji
udzielonej przez producenta lub dostawcę nie
krótszy niż 2 lata.

Wykonaliśmy ponad 1000 montaży
wraz z przeprowadzonymi szkoleniami.
Oto nasze realizacje.

sklep.nowaszkola.com
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