OFERTA MOJE BAMBINO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„AKTYWNA TABLICA 2022”

Pakiet SPE Gabinet Terapii Emocjonalno - Społecznej
2 x Laptop Acer TravelMate B311
Sprzęt komputerowy niezbędny do pracy z pomocami multimedialnymi zawartymi w pakiecie. Sprawdzi
się zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia.
• Przekątna: 11,6 cali
• Procesor: Intel Pentium N5030
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 128GB PCIe NVMe SSD
• Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 11 Pro
• W zestawie: Wacom AES Pen (Rysik)
• Do 12 godzin pracy na baterii
• Model odporny na zalanie
• Zawiasy 360 stopni
• Kolor: czarny

1 x Akademia Bambika - pakiet MED
Program terapeutyczny do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci; wspomaga pracę z uczniem podczas
zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, świetlicowych;
ciekawa i kolorowa szata graficzna,
łatwość obsługi i przejrzysta nawigacja,
dostosowanie zadań do dzieci, które jeszcze nie czytają lub mają kłopoty z samodzielnym
czytaniem • po najechaniu kursorem na postać Bambika, polecenia i teksty czyta lektor
(lub materiał podany jest w formie graficznej),
możliwość wielokrotnego powtarzania zadania i wrócenia do treści, którą dziecko chce
sobie przypomnieć, stworzenie jednolitego dla wszystkich zadań systemu
motywacyjnego - smok Bambik informuje dziecko o poprawności wykonania zadania,
często wypowiada słowną pochwałę lub w przypadku nieprawidłowych odpowiedzi,
zachęca do dalszej pracy.
bezterminowa licencja na 3 stanowiska

1 x Słuchaj z Bambikiem MED
Multimedialny program do terapii słuchowej; oprogramowanie medyczne klasy I;
Zebrane ćwiczenia rozwijają uwagę i pamięć słuchową oraz umiejętność identyfikowania
i różnicowania dźwięków
Pomoc jest skonstruowana zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego jest
również doskonałym narzędziem do stymulacji wyższych funkcji słuchowych w terapii
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, dysleksją, z zaburzeniami
słuchu, autyzmem, a przede wszystkim z zaburzeniami przetwarzania słuchowego [APD]
Odpowiedni poziom funkcji słuchowych ma wpływ na kształtowanie się prawidłowej
wymowy, sprawności językowych, a w późniejszym czasie na opanowanie funkcji
fonologicznych tj. różnicowania głosek, łączenia ich w wyrazy, ustawiania w
odpowiedniej kolejności w wyrazie i przekształcania
Program Słuchaj z Bambikiem umożliwia dziecku rozwijanie zdolności, które warunkują
prawidłową naukę czytania i pisania

1 x Multimedialny Gabinet Terapii Emocjonalno-Społecznej z wykorzystaniem TIK: Robot
Photon, Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych + Tablet +
pomoce dydaktyczne
Nowoczesny zestaw wspierający edukację z zakresu emocjonalno-społecznego z uwzględnieniem
innowacyjnych narzędzi i metod nauczania; stworzony z myślą o nowoczesnej szkole XXI wieku;
1 x Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL) - Robot
edukacyjny Photon wraz z akcesoriami i podręcznikiem do pracy z
zestawem; zawiera 50 scenariuszy ćwiczeń z obszaru edukacji społecznoemocjonalnej;
Ćwiczenia wspierają rozwój dzieci w następujących
obszarach:
Świadomość społeczna
Samoświadomość
Odpowiedzialne podejmowanie decyzji
Zarządzanie sobą
Umiejętności związane z relacjami

Zestaw zawiera:
robot Photon EDU
zestaw scenariuszy zajęć (50 szt.)
maty edukacyjne (2 szt.)
zestawy fiszek (5 kpl.)
karty pracy

tel.: 42 233 79 79

1 x Tablet Terra Pad 10 cali - Tablet do nauki programowania z robotem
Photon
• Ekran: 10.1
• Procesor: ARM CortexA53
• Rozdzielczość: 1280 x 800
• Pojemność: 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
• Pamięć RAM: 2 GB
• System: Android 10
• Kamera tylna 5 Mpix
• Kamera przednia 2 Mpix
• Złącza/łączność: GPS, Bluetooth 4.0, WiFi
• USB C, Czytnik kart Micro SD, SDHC, SDXC
• Załączone wyposażenie: Ładowarka, Przewód USB

1 x Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalnospołecznych - Dwa programy z blisko 300-oma ekranami multimedialnymi z
interaktywnymi ćwiczeniami nawiązywania relacji z rówieśnikami i
funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.
dwa programy , których celem jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i
profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy w zakresie
nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz
przeciwdziałające występowaniu nieakceptowanych społecznie zachowań,
ćwiczenia multimedialne i scenariusze zajęć adresowane do młodszych i starszych uczniów
szkoły podstawowej (6-13 lat),
ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii,
rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także kształcenie
sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami
kryzysowymi,
osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów
starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany i ćwiczenia bardziej złożone,
zestaw materiałów dodatkowych w pudełku, w tym szczegółowy poradnik metodyczny z
propozycjami spotkań tematycznych,
dwa programy (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego licencje dla 3
użytkowników,
dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych
ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie
dostosowanych do danego ucznia).

1 x Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII Gotowe rozwiązania na godzinę wychowawczą, poruszające palące tematy
dotyczące młodzieży; zawierają: zadania, karty pracy, plakaty, prezentacje
multimedialne;
Każda z opracowanych prezentacji zawiera:
• informacje o celach i przebiegu zajęć oraz potrzebnych materiałach (szczegółowy konspekt zajęć dla
nauczyciela)
• materiał dla nauczycieli (krótkie opracowanie teoretyczne tematu – prezentacja multimedialna)
• prezentację multimedialną dla uczniów
• zadania i karty do pracy dla uczniów (możliwość wydruku)
• plakat zawierający najważniejsze zagadnienia i wskazówki dotyczące omawianego tematu

Pomoce dydaktyczne:
1 x Klasowa instrukcja fajnych zachowań - pomoc dydaktyczna dedykowana dla
nauczycieli szkół podstawowych. Wspomaga pedagogów i wychowawców w
przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej
kartoniki przedstawiające w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie
powinni przestrzegać w szkole,
dobrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub
nierespektowaniu zawartej umowy

1 x Emocjomierz - służy do wskazywania, jakie emocje w danej chwili odczuwamy,
określania ich siły oraz podpowiadania, jak obniżyć ich natężenie. Poprzez
przesunięcie wskaźnika dziecko sygnalizuje, jaki ma nastrój, a następnie
„odczytuje”, co może zrobić, by zmniejszyć swój smutek lub złość.
szer. 50 cm
wys. 51,5 cm
produkt wykonany z lakierowanej płyty MDF

1 x Eliksir klasowych uczuć - pomoc dydaktyczna, która ma na celu wsparcie
uczniów w poradzeniu sobie oraz odreagowaniu różnego rodzaju emocji, które na
co dzień przeżywają w szkole.
Na plakacie zostało wyróżnionych 9 podstawowych stanów emocjonalnych odczuwanych przez dzieci w
szkole, tj.: radość, smutek, duma z siebie, złość, mega złość, strach, spokój, zazdrość i zmęczenie oraz
przypisaniu im kolorów.
Pozwala wrysować w menzurce swoje uczucie – zamalować kawałek kartki.
Zestaw zawiera 25 papierowych arkuszy o wymiarach 68 x 98 cm, po jednym na każdy dzień miesiąca.

1 x Przycisk alarmowy - Pomoc ułatwiająca uczniom wyrażanie w akceptowalny
sposób irytacji i złości. Na poduszce umieszczono czerwone kółko - „przycisk
alarmowy” śr. 10 cm, w który dziecko ma uderzać dłonią, gdy czuje się
rozzłoszczone.
Przycisk można stosować zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i terapeutycznych.
Sprawdza się w przypadku dzieci, które ze względu na swoje zaburzenia mają wzmożoną potrzebę
ruchu lub kłopot z kontrolowaniem zachowań (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, autyzm).
Poduszka została wykonana z miłej w dotyku tkaniny bawełnianej w kolorze szarym.
30 x 30 cm

1 x Rzutki-wyrzutki - Pomoc chętnie wykorzystywana przez uczniów z
zaburzeniami zachowania, mającymi problemy w kontrolowaniu wybuchów złości
i agresji
Tarcza wykonana z weluru.
śr. tarczy 97,5 cm
3 piłeczki z rzepem o średnicy 4 cm
uchwyt do zawieszenia na ścianie

1 x Pudełko na smutki - Pomoc można wykorzystywać w terapii dzieci ze
zdiagnozowanymi zaburzeniami lękowymi, depresją, zespołem Aspergera, ADHD
Pudełko na smutki jest jednym ze sposobów świadomego odreagowywania smutku.
Wykonane ze sklejki
20 x 13 x 8,5 cm

1 x Jak radzić sobie ze straszącymi myślami - plakat do zawieszenia w pokoju
lub klasie przedstawiający różne pomysły na rozładowanie przez dziecko emocji
lęku lub smutku
Pomoc dydaktyczno - wychowawcza ma na celu przedstawienie dziecku różnych akceptowalnych
sposobów radzenia sobie z treścią negatywnych myśli oraz zmniejszanie napięcia emocjonalnego
wywołanego tymi myślami.
Do plakatu dołączona jest instrukcja dla nauczyciela wraz z informacjami wyjaśniającymi na czym
polegają poszczególne sposoby rozładowywania trudnych emocji oraz wskazówkami dotyczącymi
przedstawiania ich dzieciom. Pomoc dydaktyczna może być wykorzystywana w przedszkolu i w
nauczaniu wczesnoszkolnym.
Wymiar plakatu: 48 x 68 cm

1 x Piłeczka antystresowa - Elastyczna gumowa piłeczka obszyta miłą w
dotyku nylonową tkaniną.
Ściskanie piłeczki pomaga zredukować stres i napięcie fizyczne.
śr. 5,5 cm.

1 x Dywan nastroju - termometr - Kolorowe dywany pomogą najmłodszym
w nauce identyfikowania emocji i radzenia sobie z nimi.
Gdy dziecko jest smutne lub zdenerwowane może wykonać różne ćwiczenia, np. położyć się po
stronie z ciemną chmurką i przetoczyć się na "słoneczną" stronę, gdy jego humor się polepszy
(Dywan nastroju - tęcza), przeskakiwać z buziek na obrzeżach dywanu na uśmiechniętą buźkę po
środku (Dywan nastroju - emotki) czy przechodzić po skali "termometru emocji" z czerwonego
pola, aż do niebieskiego i szarego na drugim jego końcu wykonując w trakcie uspokajające
ćwiczenia oddechowe (Dywan nastroju - termometr uczuć).
Dywany pomogą dzieciom w wyrażaniu codziennych emocji, nauczą nazywania ich oraz dyskusji
na temat okoliczności w jakich mogą one im towarzyszyć.
170 x 232 cm

1 x Żelowa opaska do rozciągania (ciągliwa) - Żelowy przyrząd
gimnastyczny do ćwiczeń mięśni ramion, klatki piersiowej oraz pleców.
Ściskanie piłeczki stanowi doskonałą pomoc w redukowaniu stresu.
Wykonany z gumy termoplastycznej TPR.
23 x 12 cm
śr. 5,5 cm.
kolor różowy

1 x Plakat - Czy ktoś może mi pomóc? - Plakat skierowany jest do uczniów
starszych klas szkoły podstawowej - jego celem jest wskazanie dzieciom, że
to co czują i myślą dotyczy wielu ich rówieśników oraz że warunkiem
poradzenia sobie z problemową sytuacją jest wyrażenie swoich potrzeb,
uczuć i znalezienie pomocy w najbliższym otoczeniu.
68 x 98 cm

1 x Plakat - Nastolatek i depresja - Plakat skierowany jest do uczniów
starszych klas szkoły podstawowej. Jego celem jest uświadomienie, że
depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego człowieka, także w
wieku kilkunastu lat.
W przystępny sposób dostarcza informacji o najważniejszych objawach depresji, wskazuje, jak
może się czuć i co może myśleć nastolatek cierpiący na to zaburzenie.
Zawiera informacje, gdzie może szukać pomocy, jeśli podejrzewa u siebie depresję.
68 x 98 cm

1 x Bambikowe logoprzygody - wersja online MED
Program multimedialny stymulujący rozwój mowy i języka dziecka; w zestawie również słuchawki
dokanałowe i książeczka postępów dziecka;
Całość składa się z sześciu części. Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający
konkretną umiejętność
Ćwiczenia usprawniające praksję oralną przygotowane w formie 20 mini filmików.
Poprawa spostrzegania i przetwarzania słuchowego
Ćwiczenia wspierające poprawną artykulację
Rozbudowana część ćwiczeń dotycząca głoski „r”
Wzbogacanie słownictwa, dzięki poznaniu przeciwieństw, czyli przymiotników
określających przeciwstawne cechy desygnatów oraz określaniu cech rzeczowników
Rozwijanie kompetencji językowych
Bezterminowa licencja 1-stanowiskowa.

1 x eduSensus Spektrum autyzmu Pro (z tabletem)
Zestaw do pracy indywidualnej i grupowej; do zestawu dołączony tablet, na którym znajduje się 300
multimedialnych ćwiczeń;zgodność z wybranymi wytycznymi dostępności WCAG; udowodniona
skuteczność - posiada pozytywną opinię kliniczną;
Aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu
terapii (zapisywanie nagrań i zdjęć) – dostępna na pendrivie,
Ponad 50 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań,
Program Komikser do samodzielnego tworzenia komiksów z możliwością wydruku,
Atrakcyjny system motywacyjny – do wyboru 6 postaci towarzyszących dziecku,
40 przykładowych scenariuszy zajęć terapeutycznych wraz z kartami emocji i kartami pracy,
Wyrób medyczny gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania,
Udowodniona skuteczność terapii (opinia kliniczna),
uniwersalne założenia metodyczne – koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze
spektrum autyzmu triadzie zaburzeń, program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie
od stosowanych metod terapeutycznych (dyrektywnych i niedyrektywnych),
filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o
zakończeniu historyjki,
losowy dobór przykładów w ćwiczeniach – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi,
zgodność z wybranymi wytycznymi dostępności WCAG – dostosowanie widoku ćwiczeń
umożliwiające personalizację programu,
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.
Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, aktualizacje i wsparcie techniczne producenta
po zakupie.
Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer. (NOWOŚĆ 2021!)
Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, aktualizacje i wsparcie techniczne producenta
po zakupie.
Gwarancja 2 lata.

1 x Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65
Najwyższa jakość obrazu 4K UHD, płynna obsługa gestami oraz prosta obsługa monitora sprawiają, że jest
on najchętniej wybieranym sprzętem przez placówki edukacyjne.
• 65 cali
• Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
• Kontrast 4000:1
• Jasność 370cd/m2
• Głębia kolorów 8 bit
• Czas reakcji 8ms
• Funkcja Plug&Play – urządzenie gotowe do korzystania od razu po uruchomieniu, bez konieczności
kalibracji i instalacji oprogramowania
• Technologia dotyku IR
• Multi-touch - 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android
• Proporcje obrazu 16:9
• Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
• Slot OPS
• Kąt widzenia 178°
• Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
• Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
• Napięcie robocze: AC 100-240V 50/60Hz
• Głośniki 2x15W (głośnik z przodu)
• Wejścia/Wyjścia AV:
• Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1
• Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1, VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4
• Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920×1080@60Hz) × 1
• Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS
(4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1
• Obsługiwane formaty multimediów:
• Obraz: JPEG, BMP, PNG
• Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)
• Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)
• Wymiary 1546 × 943 × 95 mm
• Waga 45 kg
• Pobór prądu max.: 220W
• Moduł Wi-Fi w zestawie
- W pakiecie znajduje się również uchwyt ścieny do monitorów insGraf DIGITAL o maksymalnym udźwigu 120
kg oraz kącie nachylenia 15 stopni.

，

1 x Programy multimedialne DYSKALKULIA Pakiet Ekspert
Zestaw dwóch programów multimedialnych (z wyposażeniem dodatkowym) wspierających uczniów z
pierwszego etapu edukacyjnego, a także uczniów z początków drugiego etapu na zajęciach korekcyjnotel.: 42
233
79 79
kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także zajęciach wspierania
ucznia
szczególnie
zainteresowanego matematyką lub językiem angielskim
Certyfikat ISO 9001 dla producenta
Każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję – 1 stanowisko online (praca
na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline
Bezpłatne szkolenie online z obsługi programów
Bezpłatne aktualizacje
Wsparcie techniczne producenta

1 x Tablet Terra Pad 10 cali
Tablet kompatybilny z zestawem do nauki programowania z robotem Photon (Photon Moduł Specjalne
Potrzeby Edukacyjne (SPE)
• Ekran: 10.1
• Procesor: ARM CortexA53
• Rozdzielczość: 1280 x 800
• Pojemność: 32 GB wbudowanej pamięci
wewnętrznej
• Pamięć RAM: 2 GB
• System: Android 10
• Kamera tylna 5 Mpix
• Kamera przednia 2 Mpix
• Złącza/łączność: GPS, Bluetooth 4.0, WiFi
• USB C, Czytnik kart Micro SD, SDHC, SDXC
• Załączone wyposażenie: Ładowarka, Przewód USB

1 x Eduterapeutica ADHD
Program multimedialny, który uczy dzieci z ADHD koncentracji i panowania nad własnymi emocjami;
długopis 3D, wspierający naukę wykonywania precyzyjnych zadań i opanowania; szkolenie on-line oraz
scenariusze i opracowanie zajęć dla nauczycieli;
Ćwiczenia dopasowane do rozwoju dziecka
Gotowe karty pracy,
Atrakcyjne zajęcia terapeutyczne z długopisem 3D
oraz ciekawymi grami multimedialnymi,
Integracja dzieci z ADHD z innymi dziećmi,
Widoczne efekty terapii

*Sprzęt stanowi integralną część zestawów. Zestawy nie podlegają dekompletacji.

