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Szczegóły	Opublikowano:	poniedziałek,	01,	czerwiec	2020	11:05	Odsłony:	341	Dzień	dobry,	moja	propozycja	ćwiczeń	logopedycznych	na	ten	tydzień	dla	przedszkolaków	i	zerówki	(dla	dzieci	starszych	ćwiczenia	znajdują	się	na	dole	strony)	Poniedziałek:	1.Zaczynamy	od	gimnastyki	buzi	i	języka	(karta	z	ćwiczeniami	do	pobrania	w	załączniku).	Można	też
skorzystać	z	bajki	logopedycznej:	Zabawa	„Wiosenne	porządki”	–	ćwiczenia	aparatu	artykulacyjnego.	Rodzice	czytają	bajkę,	a	dzieci	wykonują	kolejno	ćwiczenia	w	swojej	buzi.	Już	wiosna,	należy	zrobić	wiosenne	porządki	w	buzi.	Najpierw	malujemy	sufit	(język	wędruje	po	podniebieniu),	potem	ściany	(język	po	wewnętrznej	stronie	policzków).
Zamiatamy	podłogę	(język	porusza	się	po	dolnych	dziąsłach).	Teraz	czas	umyć	okna	(język	przesuwa	się	po	zębach	górnych	i	dolnych).	Pierzemy	firanki	(parskanie	wargami).	Zamiatamy	schody	(oblizywanie	warg).	Porządkujemy	strych	(język	podnosi	się	do	górnych	dziąseł)	i	piwnicę	(język	na	dolne	dziąsła).	Jesteśmy	zadowoleni	ze	swojej	pracy,
uśmiechamy	się	(wargi	rozciągają	się	w	uśmiechu)	i	cmokamy	z	zadowoleniem	(„buziaczki”).	2.	Wykonaj	z	dzieckiem	ćwiczenie	na	stronie	pisupisu.pl	�	(trening	umysłu)	3.		buzi	Wtorek:	1.Codziennie	wykonujemy	gimnastykę	buzi	i	języka	(skorzystaj	z	ćwiczeń	z	poprzedniego	dnia)	2.	Skorzystaj	z	ćwiczeń	logopedycznych	zamieszczonych	w
interaktywnej	prezentacji.	Podążaj	za	wskazówkami	na	slajdach.	Środa:	1.	Ćwiczenia	buzi	i	języka:	do	ćwiczeń	z	Panią	Magdą,	aktorką	teatru	Itakzagramy.	2.	Prawidłowa	pozycja	spoczynkowa	języka.	Poćwiczmy	z	dzieckiem,	wskazówki	znajdą	Państwo	na	stronie:	�		3.	Wykonujemy	z	dzieckiem	ćwiczenie:	�	Czwartek:	1.	Zaczynamy	od	ćwiczeń	buzi	i
języka.	logopedyczne	empotikony)	2.	Ćwiczenie	kierunków:	3.	Ćwiczenie	przyporządkowanie	do	zbiorów:	Piątek:	1.	Zaczynamy	rozgrzewkę	od	piosenki	z	pokazywaniem:	2.Ćwiczenie	na	komuterze,	wykluczanie	ze	zbioru	"Co	nie	pasuje"		3.	Proste	ćwiczenia	oddechowe,	które	można	wykonać	z	dzieckiem	w	domu:		Ćwiczenia	oddechowe	-	poprawiają
wydolność	oddechową,	sprzyjają	wydłużaniu	fazy	wydechowej,	co	powoduje	poprawę	jakości	mowy.	Ćwiczenia	prowadzone	są	najczęściej	w	formie	zabawowej,	przy	wykorzystaniu	różnych	środków,	np.piórek,	piłeczek,	wody	mydlanej,	chrupek,	wiatraczków	itp.	Są	także	wplatane	w	opowieści	i	zabawy	ruchowe.	Dzieci	starsze	od	1	klasy	klasy	mogą
wykonywać	ćwiczenia	buzi	i	języka	zawarte	w	punktach	powyżej,	a	także	ćwiczenia	oddechowe.	Poza	tym	proponuję,	żeby	wykonywać	ćwiczenia	zawarte	w	filmikach	poniżej	(w	zależności,	która	głoska	była	ćwiczona	za	zajęciach).	Głoska	"sz"		Głoska	"r"	(filmik	dla	rodziców)	"sz,	rz,	cz,	dż"	Głoska	"cz"	Głoska	"s"	Plansze	interaktywne	to	doskonały
sposób	na	zainteresowanie	uczniów	tematem	lekcji.	Idealne	narzędzie	do	wprowadzania	nowego	materiału	i	wyjaśniania	trudniejszych	treści,	a	także	znakomite	wsparcie	podczas	powtórek.	Są	przeznaczone	do	pracy	z	wykorzystaniem	tablicy	interaktywnej	lub	rzutnika.	Duży	słownik	polsko-angielski,	angielsko-polski	to	jeden	z	hitów	oferty
Langenscheidt.	Nowe	wydanie	wzbogacone	zostało	o	CD-ROM	zawierający	praktyczną	i	bardzo	łatwą	w	obsłudze	elektroniczną	wersję	słownika.	około	60	000	haseł	i	zwrotów,	wyróżnionych	niebieską	czcionką	ułatwiającą	odszukanie	Publikacja	multimedialna	na	1xCD-ROM	Encyklopedia	stanowi	kompletny	zbiór	przydatnych	informacji	z	dziedziny
historii	i	nauk	pokrewnych.	Publikacja	multimedialna	na	1xCD-ROM	Encyklopedia	stanowi	kompletny	zbiór	przydatnych	informacji	z	dziedziny	historii	i	nauk	pokrewnych.	Nasze	programy	edukacyjne	są	zgodne	z	wymaganiami	MEN.	Plansze	interaktywne	do	języka	polskiego	dla	szkół	podstawowych	to:	-	Ponad	300	zdjęć	i	reprodukcji	wzbogacających
zagadnienia	poruszone	w	40	tematach.	-	Nagrania	tekstów	literackich	w	interpretacji	głosowej	znanych	aktorów.	-	Wykłady	wideo	językoznawcy	dr	Agaty	Hąci	na	temat	poprawności	językowej	Lekcjotek@	to	unikatowa	na	rynku	propozycja	stworzona	z	myślą	o	pełnym	wykorzystaniu	możliwości	tablicy	interaktywnej	lub	rzutnika	multimedialnego	w
procesie	dydaktycznym.	Program	zawiera	ciekawe	zasoby	i	scenariusze	lekcyjne,	które	stanowią	wprowadzenie	do	interaktywnego	świata	portalu	Nauczyciel.pl.	To	bogata	baza	pomysłów	na	prowadzenie	zajęć	z	wykorzystaniem	narzędzi	multimedialnych.	Przedstawiamy	pakiet	skierowany	do	dzieci	w	wieku	4-7	lat	zawierający	2	pełne	wersje	gier
edukacyjnych:-	Bolek	i	Lolek	alfabet	i	nauka	czytania-	Matematyka	dodawanie	i	odejmowanie	Publikacja	multimedialna	na	1xCD-ROM	Encyklopedia	stanowi	kompletny	zbiór	przydatnych	informacji	z	zakresu	matematyki,	chemii,	fizyki	i	informatyki.	Multimedialna	płyta	CD	Interaktywny,	encyklopedyczny	przewodnik	ODPADY	I	RECYKLING	to	pomoc
dydaktyczna	szeroko	przedstawiająca	zagadnienia	związane	z	powstawaniem	odpadów	oraz	sposoby	ich	późniejszego	unieszkodliwiania.	Professor	Why™	Chemia	(Ekskluzywne	wydanie	Chemii	zawiera	wszystkie	55	doświadczeń	z	obu	części	gry	Chemia	1	oraz	Chemia	2)	Pełna	wersja	gry	zawierająca	aż	55	doświadczeń.	W	ekskluzywnym	pudełku
znajdziesz	płytę	DVD,	kod	aktywacyjny,	zestaw	edu-kart	oraz	oryginalny	breloczek.	Professor	Why™	Chemia	to	świetne	uzupełnienie	wiedzy	chemicznej.	Technologia	Rozszerzonej	Rzeczywistości	(Augmented	Reality)	łączy	świat	cyfrowy	z	obrazem	rzeczywistym	i	sprawia,	że	każdy	grający	może	poczuć	się	jak	prawdziwy	naukowiec.	Aby	grać	w	trybie
Augmented	Reality	potrzebujemy	komputera	i	kamery	internetowej.	Zbieramy	punkty,	by	wypełnić	misję,	rywalizujemy	i	dobrze	się	bawimy.	Chemia	to	nauka	ściśle	fajna	-	przekonaj	się	sam!	Interaktywny	program	szkoleniowy	na	CD-ROM	Po	ukończeniu	szkolenia	będziesz	potrafił:	-	zdecydowanie	szybciej	czytać	niż	przed	rozpoczęciem	szkolenia	-
lepiej	zapamiętywać	informacje	zawarte	w	tekście	-	robić	notatki	pozwalające	na	szybkie	przypomnienie	istotnych	treści	przeczytanego	materiału.	Program	szkolenia	zawiera	następujące	rodzaje	ćwiczeń:	Czytanie	tekstu	z	pomiarem	szybkości	czytania.	Czytanie	tekstu	z	pomiarem	stopnia	jego	zapamiętania	i	zrozumienia.	Poszerzenie	pola	widzenia.
Kierowanie	uwagą.	Trudne	wyrazy.	Jasność	źródła	światła:	3600	ANSI	lmRozdzielczość:	1.280	x	800	(WXGA)Technologia:	DLPTyp	projektora:	Biznes	i	edukacjaŻywotność	źródła	światła:	5000	/	15000	(Tryb	normalny	/	Tryb	SuperEco)	Kompletny	zestaw	pomocy	dydaktycznych	do	edukacji	społecznej	dla	nauczycieli	wczesnoszkolnych,	który	zawiera	m.
in.:-	scenariusze	zajęć	na	3	lata	nauki,-	30	gier	i	zabaw	na	tablice	multimedialne,-	karty	pracy,-	kontury	mapy	i	godła	do	odrysowywania,-	blisko	70	animowanych	piosenek	i	wierszy.	Lekcjotek@	JĘZYK	POLSKI	to	m.in.:	•	20	tematów	(każdy	z	4	zasobami),	•	około	50	animacji	i	ilustracji,	•	około	30	symulacji,	ćwiczeń	interaktywnych,	pokazów	slajdów,	•
filmy	instruktażowe	(np.	obsługa	tablicy	interaktywnej,	praca	z	programem),	•	pomysły	na	lekcję	w	formie	drukowanej	(książeczka	zawierająca	opisy	zasobów	i	propozycje	ich	wykorzystania)	oraz	w	formacie	PDF	–	umieszczone	w	aplikacji.	Programy	z	serii	Socrates,	zostały	opracowane	z	myślą	o	dzieciach,	w	wieku	od	3	do	12	lat.	Celem	było
przygotowanie	programów,	które	łączą	w	sobie	zabawę	i	elementy	edukacyjne.	Dzięki	współpracy	pedagogów	i	wychowawców,	udało	się	to	z	powodzeniem	zrealizować.	Programy	z	serii	Socrates,	zostały	opracowane	z	myślą	o	dzieciach,	w	wieku	od	3	do	12	lat.	Celem	było	przygotowanie	programów,	które	łączą	w	sobie	zabawę	i	elementy	edukacyjne.
Dzięki	współpracy	pedagogów	i	wychowawców,	udało	się	to	z	powodzeniem	zrealizować.	Programy	edukacyjne	z	serii	Socrates,	zostały	opracowane	z	myślą	o	dzieciach,	w	wieku	od	3	do	12	lat.Pierwsza	część	serii,	"Socrates	101	prostych	ćwiczeń"	-	przeznaczona	jest	dla	najmłodszych	użytkowników	komputera.	Każdy	maluch	ma	możliwość	odkrywania
i	poznawania	tego,	co	jest	dla	niego	tajemnicze	i	fascynujące,	a	więc	świat,	który	go	otacza.	W	programie	dzieci	mają	okazję	nauczyć	się	rozpoznawania	podstawowych	kształtów,	kolorów	i	dźwięków.	Elementy	te	wkomponowane	w	różnego	rodzaju	zgadywanki,	puzzle	i	labirynty,	sprawiają,	że	nauka	staje	się	dla	dziecka	doskonałą	przygodą	i	zabawą.
Druga	część	-	"102	ciekawe	zadania",	skierowana	jest	do	dzieci,	w	wieku	od	5	do	8	lat.Poprzez	odpowiednio	opracowane	zabawy	i	ćwiczenia,	dzieci	doskonalą	umiejętności	czytania,	pisania	i	liczenia.	Wyrabiają	w	sobie	zdolności	rozumienia	pojęć,	umiejętności	postrzegania	i	kojarzenia.	Ponad	100	ciekawie	skonstruowanych	lekcji,	a	także	wiele
interesujących	łamigłówek	i	zadań,	mają	na	celu	zachęcenie	dzieci	do	głębszego	odkrywania	i	zdobywania	wiedzy.	Kompleksowy	zestaw	7	programów	wspomagających	terapię	logopedyczną.	Licencja:	1-stanowiskowa	Program	do	języka	angielskiego	dla	nastolatków	12-16	lat	na	Tablicę	interaktywną	Program	do	języka	angielskiego	dla	nastolatków	12-
16	lat	na	Tablicę	interaktywną	Program	do	języka	angielskiego	dla	nastolatków	12-16	lat	na	Tablicę	interaktywną	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera
mnóstwo	gier,	piosenek	i	motywujących	tematów.	Kurs	języka	niemieckiego	dla	szkół	ponadgimnazjalnych	-	na	Tablicę	Interaktywną	Stworzony	w	ścisłej	współpracy	z	nauczycielami	i	ekspertami	języka	niemieckiego.Zapewnia	przygotowanie	do	egzaminu	maturalnego	na	poziomie	podstawowym.	Kurs	języka	niemieckiego	dla	szkół	ponadgimnazjalnych
-	na	Tablicę	Interaktywną	Stworzony	w	ścisłej	współpracy	z	nauczycielami	i	ekspertami	języka	niemieckiego.Zapewnia	przygotowanie	do	egzaminu	maturalnego	na	poziomie	podstawowym.	Kurs	języka	niemieckiego	dla	szkół	ponadgimnazjalnych	-	na	Tablicę	Interaktywną	Stworzony	w	ścisłej	współpracy	z	nauczycielami	i	ekspertami	języka
niemieckiego.Zapewnia	przygotowanie	do	egzaminu	maturalnego	na	poziomie	podstawowym.	Kurs	języka	niemieckiego	dla	szkół	ponadgimnazjalnych	-	na	Tablicę	Interaktywną	Stworzony	w	ścisłej	współpracy	z	nauczycielami	i	ekspertami	języka	niemieckiego.Zapewnia	przygotowanie	do	egzaminu	maturalnego	na	poziomie	podstawowym.	Kosmici	z
odległej	galaktyki	zbliżyli	się	podczas	swej	ekspedycji	do	planety	Zemia.	Celem	ekspedycji	jest	uzyskanie	jak	najwięcej	informacji	o	najbardziej	rozwiniętych	mieszkańcach	Ziemi.	Kim	są	ludzie?	Jak	zbudowane	jest	ciało	człowieka?	Czym	ludzie	różnią	się	od	siebie	nawzajem?	Przez	jakie	etapy	życia	przechodzą?	Co	jedzą	i	jak	dbają	o	swoje	zdrowie?
Odpowiedzi	na	te	pytania	oraz	wiele	innych	informacji	z	zakresu	edukacji	wczesnoszkolnej	i	przyrody	zawiera	ten	multimedialny	edukacyjny	program	przeznaczony	dla	dzieci	z	klas	1-6	szkoły	podstawowej.	pakiet	3	filmów	edukacyjnych,	adresowanych	do	uczniów	szkół	podstawowych	oraz	gimnazjalnych,	do	wykorzystania	przez	nauczycieli	na	zajęciach
wychowawczych.	Filmy	poruszają	temat	bezpiecznego	posługiwania	się	portalami	społecznościowymi,	siecią	Internet	oraz	telefonami	komórkowymi.	3	filmy	edukacyjne,	adresowane	do	uczniów	starszych	klas	gimnazjów	oraz	uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych,	do	wykorzystania	przez	nauczycieli	na	zajęciach	wychowawczych	lub	lekcjach	z	przedmiotu
Wiedza	o	społeczeństwie.	Czy	wiesz	jak	odróżnić	bogatkę	od	mazurka	po	kolorze	piór?	Które	z	ptaków	zimują	a	Afryce,	a	które	nie	odlatują?	Jakie	dźwięki	wydaje	świstak,	a	jakie	wydaje	sarna?	W	multimedialnym	programie	„Ptaki,	płazy,	ssaki	w	swoim	otoczeniu”	dowiesz	się	wszystkiego,	co	najistotniejsze	o	polskich	zwierzętach!	z	instalacją	do	20
komputerów	Program	Didakta	–	Fizyka	obejmuje	ćwiczenia	interaktywne	z	różnych	działów	fizyki,	takich	jak:	mechanika	i	energia,	ciepło,	optyka	czy	elektryczność;	poruszane	są	także	zagadnienia	z	historii	fizyki.	W	zadaniach	wymagających	obliczeń	pośrednich,	uczniowie	mają	do	dyspozycji	kalkulator	oraz	brudnopis.	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.	1	ROK	LICENCJA	Druga	część	programu	„Matematyka	bez	reszty”	zawiera	1	500	zadań	do	trzech	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.	W	części	III	„Matematyki	bez	reszty”	wprowadzone	zostały	podstawy	tworzenia	prostych	algorytmów.	Uczniowie	mają	za	zadanie	wytyczyć	określoną	trasę	na	diagramie	w	celu	wykonania	polecenia.	Realizują	je	za	pomocą	komend	„idź”,	„obrót	w	prawo”,	obrót	w	lewo”.	Ścieżka,	po	której	porusza	się	uczeń	jest	niewidoczna	w	trakcie
wykonywania	ćwiczenia.	Widoczny	jest	tylko	wykonywany	kod.	Zrealizowaną	trasę	uczeń	zobaczy	po	zakończeniu	zadania	sprawdzając	poprawność	wykonania.	Ćwiczenia	wspomagają	rozwój	wyobraźni	przestrzennej	oraz	utrwalają	rozróżnianie	kierunków	w	prawo	i	w	lewo.	Trzy	części	programu	„Matematyka	bez	reszty”	zawierają	ponad	4	500	zadań
do	Przygód	Tematycznych,	dedykowanych	dla	każdej	z	części	–	wprowadzających	zagadnienia	związane	z	matematyką.	Akademia	przedszkolaka	4-5	lat,	to	przygotowana	przez	pedagogów	kolekcja	9	gier	edukacyjnych,	przeznaczona	specjalnie	4	i	5	latków.	Plansze	interaktywne	z	fizyki	to	program	komputerowy	składający	się	z	kilkudziesięciu	plansz
interaktywnych.	Zawarte	w	nim	treści	edukacyjne	zostały	przygotowane	zgodnie	z	podstawą	programową	do	nauczania	fizyki	w	Szkole	Przedstawiamy	pakiet	skierowany	do	dzieci	w	wieku	4-7	lat	zawierający	2	pełne	wersje	gier	edukacyjnych:	-	Bolek	i	Lolek	angielski	dla	najmłodszych	-	Alfabet	Przedstawiamy	pakiet	skierowany	do	dzieci	w	wieku	3-6
lat	zawierający	2	pełne	wersje	gier	edukacyjnych:	-	Bolek	i	Lolek	-	moje	pierwsze	literki	-	Bolek	i	Lolek	studio	plastyczne	MAŁA	AKADEMIA	–	PRZEDSZKOLAK	-	jest	kolekcją	27	multimedialnych	gier	i	łamigłówek	logicznych	rozwijających	umiejętność	sprawnego	myślenia	i	podejmowania	decyzji.	Świeże	i	oryginalne	pomysły	gwarantują	doskonałą
zabawę	i	pełny	rozwój	potrzebnych	zdolności.-	-	27	SUPER	GIER	I	ŁAMIGŁÓWEK	ROZWÓJ	ZDOLNOŚCI	PRZEDSZKOLNYCH	SPRAWNOŚĆ	I	BYSTROŚĆ	UMYSŁU	MULTIMEDIALNE	ZAJĘCIA	PROFILAKTYCZNE	na	tablicę	interaktywną	dotyczą	tematyki	alkoholu,	e-papierosów,	napojów	energetyzujących	oraz	zagrożeń	z	nimi	związanych.	Całość
została	podzielona	na	trzy	części	–	na	trzy	zagadnienia:	-Alkohol-Papierosy	i	e-papierosy-Napoje	energetyzujące,	nadużywanie	Mądra	Głowa	–	przedszkolak	to	kolekcja	27	multimedialnych	gier	i	łamigłówek	logicznych	rozwijających	umiejętność	sprawnego	myślenia	i	podejmowania	decyzji	Pakiet	3	programów	:	-	1)	-	27	SUPER	GIER	I	ŁAMIGŁÓWEK	.	2)
-	ROZWÓJ	ZDOLNOŚCI	PRZEDSZKOLNYCH	3)	-	SPRAWNOŚĆ	I	BYSTROŚĆ	UMYSŁU	to	pakiet	3	filmów	profilaktycznych,	adresowanych	do	uczniów	starszych	klas	szkoły	podstawowej	oraz	ponadpodstawowej.		Filmy:	1.	“Smutno	mi,	chociaż	nie	wiem	czemu	-	depresja,	nerwice,	lęki	u	młodych	ludzi"	2.	"Ja,	moi	koledzy	a	grupa	rówieśnicza	-	budowanie
relacji	w	grupie"	3.	"Zdrowie	psychiczne	-	jak	o	nie	dbać	w	wieku	szkolnym"	Interaktywny,	encyklopedyczny	przewodnik	ODPADY	I	RECYKLING	to	pomoc	dydaktyczna	szeroko	przedstawiająca	zagadnienia	związane	z	powstawaniem	odpadów	oraz	sposoby	ich	późniejszego	unieszkodliwiania.	W	przystępny	i	usystematyzowany	sposób	został	omówiony
temat	powstawania	i	klasyfikacji	odpadów,	podział	odpadów	ze	względu	na	ich	pochodzenie,	rodzaj,	użyteczność	lub	stwarzane	przez	nie	ryzyko.	Atlas	nagrodzony	został	Złotym	Medalem	na	Targach	Edukacja	2015	w	Kielcach	.	Multimedialny	Atlas	do	Przyrody.	Świat	i	kontynenty	dla	szkół	podstawowych,	składający	się	z	32	interaktywnych	map
ogólnogeograficznych	i	tematycznych	jest	pierwszym	multimedialnym	atlasem	przygotowanym	specjalnie	z	myślą	o	nauczaniu	przyrody	w	szkołach	i	w	domu.	Zgodny	z	nową	podstawą	programową	i	współpracujący	z	każdym	podręcznikiem	jest	elastycznym,	nowoczesnym	i	wygodnym	narzędziem.	Interaktywny	atlas	i	przewodnik	po	polskich	parkach
narodowych	na	płycie	CD.	Produkt	uhonorowany	złotym	medalem	na	targach	edukacyjnych	w	Kielcach	2015	!!!	Pakiet	edukacyjny	Młody	Einstein	"Zdolności	i	talenty"	Pakiet	składa	się	z	3	zestawów	gier	i	ćwiczeń	edukacyjnych:	1.	Młody	Einstein	?	Rozwijamy	wyobraźnię	2.Młody	Einstein	?	Ćwiczenia	dla	bystrzaków	3.	Młody	Einstein	?	Dźwięki,
kształty,	kolory	System	operacyjny:	Windows	XP,	Vista	lub	7	(32-bit)Komputer:	PC	z	procesorem	min.	1	GHz	Pakiet	edukacyjny	Młody	Einstein	"Zdolności	i	talenty"	Pakiet	składa	się	z	3	zestawów	gier	i	ćwiczeń	edukacyjnych:	1.	Młody	Einstein	?	Rozwijamy	wyobraźnię	2.Młody	Einstein	?	Ćwiczenia	dla	bystrzaków	3.	Młody	Einstein	?	Dźwięki,	kształty,
kolory	System	operacyjny:	Windows	XP,	Vista	lub	7	(32-bit)Komputer:	PC	z	procesorem	min.	1	GHz	Teraz	na	PENDRIVE!	Łatwa	instalacja	i	jeden	numer	licencji!	Multimedialne	ćwiczenia	wspomagające	fizyczny,	społeczno-emocjonalny	i	poznawczy	rozwój	dziecka	w	wieku	przedszkolnym,	w	tym	dziecka	ze	specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi.
PRZEDSZKOLAK	NA	START	to:	150	ćwiczeń	przeznaczonych	do	realizacji	na	tablicy	interaktywnej,	czyli	po	5	nowych	ekranów	interaktywnych	na	każdy	tydzień	dydaktyczny,	możliwość	prowadzenia	zajęć	profilaktycznych	ze	wszystkimi	wychowankami,	jak	i	pracy	z	dziećmi	o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych,	swobodne	tworzenie	przez
nauczyciela	scenariuszy	zajęć,	także	przy	wykorzystaniu	własnych	zasobów	graficznych.	Akademia	Umysłu	po	raz	kolejny	wychodzi	z	propozycją	stymulacji	poznawczej	dzieci	w	wieku	od	5-9	lat	poprzez	aktywną	zabawę.	Program	Jesień	z	serii	Akademia	Umysłu	JUNIOR	prezentuje	i	tym	razem	wysoki	poziom	merytoryczny	oferowanych	ćwiczeń	dbając
równocześnie	o	żywą	szatę	graficzną	jak	i	przemyślany	podkład	muzyczny.Tak	jak	w	poprzednich	edycjach	program	składa	się	z	zestawu	ćwiczeń	nastawionych	na	stymulowanie	głównie	pamięci	i	koncentracji	uwagi.	Jednocześnie	poprzez	różnorodność	prezentowanych	ćwiczeń	uaktywniane	są	inne	funkcje	poznawcze	biorące	udział	w	procesie	uczenia
się,	w	tym:	spostrzeganie,	myślenie	logiczne	i	przyczynowo-skutkowe,	czy	w	końcu	koordynację	wzrokowo-ruchową.	Taka	formuła	wyklucza	nudę,	co	sprzyja,	zwłaszcza	u	młodszych	dzieci,	rozwojowi	uwagi	zwiększając	jej	pojemność.	Dodatkowo	zadania	wymagające	zróżnicowanej	aktywności	umysłowej	usprawniają	proces	zapamiętywania.	Możliwość
zaś	wielokrotnego	powtórzenia	zadań-	i	to	na	różnych	poziomach	trudności-	prowadzi	do	zwiększenia	sprawności	ćwiczonych	funkcji.	Każdy	program	zawiera	20	ćwiczeń	stymulujących	rozwój	intelektualny,	każde	o	stopniowanej	trudności.	Początkowe	poziomy	są	bardzo	łatwe,	a	sukcesy,	pochwały,	nagrody	i	niespodzianki	zachęcają	dziecko	do
zmierzenia	się	z	trudniejszymi	zadaniami.	W	skład	pakietu	wchodzą	4	programy	(	wiosna,	jesień,lato,zima	)	Każdy	program	ma	ok	20	ćwiczeń	związanych	z	wybraną	porą	roku!!!	Doskonałe	programy	na	pamięć	i	koncentrację	DLA	DZIECI	W	WIEKU	5-9	LAT.	Program	Wiosna	z	serii	Akademia	Umysłu	JUNIOR	składa	się	z	21	ćwiczeń,	których	celem	jest
trenowanie	koncentracji	uwagi	i	pamięci	–	przede	wszystkim	krótkotrwałej.	Program	przeznaczony	jest	dla	dzieci	w	wieku	5-9	lat,	a	co	istotne,	nawet	pięciolatki	mogą	się	nim	samodzielnie	posługiwać,	co	miałem	okazję	osobiście	obserwować.	Jest	to	zasługa	prostego,	intuicyjnego	interfejsu,	ale	przede	wszystkim	głosowych	instrukcji.	Trenowanie
koncentracji	uwagi	i	pamięci	odbywa	się	na	bardzo	zróżnicowanym	materiale,	dostosowanym	do	wieku	odbiorców,	a	przy	tym	niezwykle	atrakcyjnym	graficznie.	Dzięki	temu	praca	z	programem	jest	po	prostu	zabawą,	a	zasadniczy,	edukacyjny	cel	ćwiczeń	realizowany	jest	niejako	przy	okazji.	„Akademia	Umysłu	JUNIOR”	to	nowa	propozycja	serii
programów	edukacyjnych	przeznaczonych	dla	dzieci	w	wieku	6-9	lat.	Ćwiczenia	wchodzące	w	skład	programu	JUNIOR	obejmują	zestawy	ćwiczeń	nastawionych	na	stymulowanie	rozwoju	takich	procesów	poznawczych,	jak:	spostrzeganie,	wyobraźnia,	uwaga,	pamięć	i	myślenie.	W	skład	pakietu	Akademia	Umysłuź	Junior	EDU	wchodzą	2	Zeszyty
Metodyczne,	z	których	każdy	zawiera	20	gotowych	scenariuszy	zajęć,	przeznaczonych	do	prowadzenia	zajęć	ukierunkowanych	na	rozwój	pamięci	i	koncentracji	uwagi	oraz	rozwijanie	zainteresowań	dzieci:		Zeszyt	metodyczny	–	WYCHOWANIE	PRZEDSZKOLNE		Zeszyt	metodyczny	–	EDUKACJA	WCZESNOSZKOLNA	Ponadto	pakiet	zawiera	całe
bogactwo	materiałów:		80	gier	edukacyjnych	zebranych	w	4	programach	multimedialnych,		dodatkowe	materiały	dydaktyczne:	zestaw	kilkudziesięciu	prezentacji	multimedialnych	oraz	konspektów	pogadanek	nawiązujących	do	tematów	zajęć,		bogaty	zbiór	gotowych	do	wydrukowania	kart	pracy,		atrakcyjny	zestaw	motywacyjny:	komplet	dyplomów,
karty	motywacyjne	z	naklejkami,		licencję	wielostanowiskową	na	15	stanowisk	z	możliwością	dokupienia	dodatkowych.	Multimedialny	wielostanowiskowy	(	standard	5	stanowisk	-	można	wybrać	dodatkowe	stanowiska	przy	zamówieniu	)	pakiet	edukacyjny	,	do	realizacji	zajęć	rozwijających	PAMIĘĆ,	KONCENTRACJĘ,	SZYBKIE	CZYTANIE	.	Jest	to
zestaw	sześciu	programów	multimedialnych	wraz	z	Zeszytami	Metodycznymi,	do	realizacji	zajęć	rozwijających	pamięć,	koncentrację	i	szybkie	czytanie	w	szkołach	podstawowych.	Wszystkie	ćwiczenia	zawarte	w	programach	zostały	wyposażone	w	opcje	pozwalające	dostosować	je	do	wieku	i	możliwości	każdego	ucznia.	ZOBACZ	FILM:	MULTIMEDIALNE
ZAJĘCIA	PROFILAKTYCZNE	"Pułapki	nowoczesnych	technologii"	na	tablicę	interaktywną	opierają	się	na	materiałach	filmowych	(w	jakości	HD)	wzbogaconych	o	interaktywne	elementy.	Materiał	przeznaczony	jest	dla	nauczycieli	jako	pomoc	dydaktyczna,	odbiorcą	są	uczniowie	szkół	podstawowych	oraz	gimnazjalnych.	Multimedialne	zajęcia
uruchamiają	się	w	przeglądarce	internetowej,	bez	Internetu.	Progres	jest	narzędziem	wspierającym	wszechstronny	rozwój	funkcji	odpowiedzialnych	za	szybką	i	efektywną	naukę	dzieci	i	młodzieży.	Posiada	atrakcyjną	formę	poprzez	wykorzystanie	nowoczesnego	środka	edukacyjnego	jakim	jest	komputer.	Rozwój	oparty	o	zabawę	i	współzawodnictwo,
wyzwala	pozytywne	emocje,	pozwala	odnieść	sukces,	podnosi	motywację	i	chęć	do	dalszego	działania.Kierowany	jest	do	uczniów	w	wieku	6-15	lat	w	celu	podniesienia	umiejętności	szkolnych,	zapobiegania	deficytom,	osiągania	sukcesów,	podnoszenia	motywacji	do	zdobywania	wiedzy	w	sposób	szybki	i	trwały.	Ćwiczenia	i	zadania	są	formą	treningu,
który	wydobywa	potencjał	intelektualny	dziecka	i	rozwija	go	wszechstronnie	PO	OBEJRZENIU	FILMÓW	UCZEŃ	BĘDZIE	ZNAŁ	KONSEKWENCJE	TAKICH	ZACHOWAŃ,	ORAZ	UŚWIADOMI	SOBIE,	ŻE	CYBERPRZEMOC	TO	PRZESTĘPSTWO!!!	Najnowszy	Uniwersalny	słownik	języka	polskiego	PWN	zawiera	około	100	000	haseł.	Każde	hasło	w	słowniku
oprócz	podstawowych	informacji	o	znaczeniu	danego	wyrazu	zawiera	także	informacje	o	jego	pochodzeniu,	prawidłowej	odmianie	i	właściwej	wymowie.	Dodatkowo	w	skład	słownika	wchodzi	bogaty	zbiór	przysłów	polskich	i	związków	frazeologicznych,	wraz	z	obszernymi	wyjaśnieniami	ich	znaczeń.	ABSOLWENT	-	to	multimedialny	poradnik	dla	uczniów
szkół	ponadpodstawowych	oraz	wszystkich,	którzy	chcą	lepiej	poznać	siebie	i	dzięki	temu	podnieść	skuteczność	swojego	działania	i	przyszłej	pracy.	ABSOLWENT	-	SUPLEMENT,	to	4	część	serii	obejmującej	zagadnienia	związane	z	szukaniem	pracy	(część	I),	uruchamianiem	działalności	gospodarczej	(część	II)	i	skutecznym	działaniem	na	rynku	pracy
(część	III).Program	"dopełnia"	serię	ABSOLWENT	tematami,	które	nie	zmieściły	się	w	formule	dotychczasowych	części,	a	są	potrzebne	z	punktu	widzenia	realizacji	podstawy	programowej.	ABSOLWENT-	Szukam	pracy	to	multimedialny	poradnik	dla	wszystkich	szukających	pracy,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	absolwentów	uczelni	i	szkół	średnich
starających	się	o	tzw.	pierwszą	pracę.	Poradnik	w	sposób	kompleksowy	omawia	wszystkie	etapy	związane	z	szukaniem	pracy	ABSOLWENT	-	Zakładam	firmę	to	poradnik	dla	osób	zamierzających	podjąć	własną	działalność	gospodarczą	W	atrakcyjny	sposób	pokazujemy	na	przykładzie	gospodarstwa	domowego	czym	jest	prowadzenie	działalności
gospodarczej.	Analizujemy	różne	formalno-prawne	formy	takiej	działalności	Omawiamy	kolejne	kroki	w	procesie	rejestracji	i	uruchamiania	własnej	firmy.	W	programie	znajdują	się	ćwiczenia,	które	uczą	alfabetu	oraz	czytania	i	pisania	.Zwierzęta	prezentują	w	nich	literki,	słowa	i	trenują	znajomość	pisowni.	Gry	przeznaczone	są	dla	kilku	graczy.	Dzięki
temu	dzieci	mają	możliwość	zabawy	z	rodzeństwem,	koleżanką	lub	kolegą	Jest	to	kompendium	wiedzy	o	alfabecie	przygotowane	tak,	aby	nauka	była	przyjemnością.	Zestaw	trzech	programów	komputerowych	uczących	podstaw	języka	angielskiego.	To	programy	oparte	na	nowoczesnej	i	wyjątkowo	skutecznej	metodzie	nauki	języka	angielskiego.
Polecane	szczególnie	dzieciom	w	wieku	przedszkolnym	i	uczniom	młodszych	klas	szkół	podstawowych.	Zestaw	do	samodzielnych	ćwiczeń	pamięci	i	koncentracji	w	domu	przy	komputerze.	Oferta	skierowana	jest	do:-	seniorów,	którzy	pragną	jak	najdłużej	zachować	sprawność	umysłu	oraz	chcą	zapobiegać	zanikom	pamięci	w	przyszłości;-	osób	już
zmagających	się	z	problemami	z	pamięcią,	a	także	ich	rodzin	i	opiekunów.	Program	edukacyjny	dla	uczniów	szkoły	podstawowej,	na	20	stanowisk	komputerowych.Przy	jej	pomocy	uczniowie	poznają	zasady	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	oraz	różne,	konkretne	sytuacje	w	ruchu	drogowym,	z	jakimi	mogą	się	spotkać	w	codziennym	życiu,	łącznie	z
zagadnieniem	bezpiecznej	drogi	do	szkoły	i	zasadami	udzielania	pierwszej	pomocy.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,	piosenek	i
motywujących	tematów.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,	piosenek	i	motywujących	tematów.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla
dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,	piosenek	i	motywujących	tematów.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny
sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,	piosenek	i	motywujących	tematów.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i
fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,	piosenek	i	motywujących	tematów.	Big	English	to	siedmiopoziomowy	kurs	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	które	uczą	się	angielskiego	w	intensywny	sposób.	Kurs	ma	niezwykle	kolorową	szatę	graficzną,	pełną	rysunków	i	fotografii	i	stawia	na	naukę	przez	zabawę.	Zawiera	mnóstwo	gier,
piosenek	i	motywujących	tematów.	System	operacyjny:	Windows	XP,	Vista	lub	7Komputer:	PC	z	procesorem	min.	1	GHz	Moje	pierwsze	zabawy	z	komputerem.	Mapeciątka	bawią,	uczą,	rozwijają	to	kolekcja	programów	kierowanych	do	naszych	kochanych	milusińskich.	Mapeciątka	czekają,	by	opowiadać	o	otaczającym	świecie,	rozwijać	wyobraźnię	i
umiejętności,	budować	potrzebną	wiedzę.	A	wszystko	to	w	czasie	zabawy	wśród	znanych	i	lubianych	przyjaciół.		Licencja	3-stanowiskowa	Plansze	interaktywne	do	chemii	dla	szkół	podstawowych	to:	-	Niemal	300	ilustracji	i	fotografii	oraz	8	filmów	z	doświadczeń	chemicznych	do	30	tematów.-	Ponad	50	animacji	w	tym	tabela	rozpuszczalności
zawierająca	ponad	50	filmów	reakcji	strącania.-	Liczne	przykłady	zastosowań	substancji	i	procesów	chemicznych	w	życiu	codziennym.		Zbuduj	wymarzoną	klinikę	i	zostań	najlepszym	na	świecie	przyjacielem	i	opiekunem	zwierząt!	.	Młody	Doktor	2	-	Łapy	i	Pazury	jest	grą	idealną	dla	wszystkich	dziewczynek	kochających	zwierzaki.	Jeżeli	uwielbiasz	się
stroić,	robić	fryzury	i	wymyślać	nowe	stroje	a	najbardziej	na	świecie	kochasz	słodkie	zwierzęta	–	to	jest	coś	dla	Ciebie!	.	Stwórz	prawdziwy	raj	dla	małych	pieszczochów!	.	Stwórz	swój	Salon	Piękności	dla	zwierząt!	Jeżeli	marzyłaś	o	swojej	stadninie	koni,	to	gra	idealna	dla	Ciebie!	Zostań	hodowcą	koni	i	stwórz	wymarzone	miejsce	dla	swoich
podopiecznych.	W	swojej	stadninie	opiekuj	się	końmi,	czesz	je,	karm,	zaplataj	piękne	grzywy,	dbaj	o	ich	stan	zdrowa	i	dobre	samopoczucie!	Spraw,	by	wszyscy	Twoi	podopieczni	byli	szczęśliwi!	Eduterapeutica	dyskalkulia	to	najnowszy	dostępny	na	rynku,	komputerowy	program	terapeutyczny	do	pracy	z	dziećmi	w	wieku	od	5	do	9	lat	wykazującymi
specyficzne	trudności	w	rozwiązywaniu	zadań	matematycznych.	Program	terapeutyczny	2010	roku	!.	Trwałe	i	praktyczne	narzędzie	pracy	nauczycieli	i	terapeutów	-	program	umożliwia	wieloletnie	użytkowanie	w	edukacji	uczniów	z	różnych	klas	i	roczników.	Eduterapeutica	dysleksja	to	najnowszy	dostępny	na	rynku,	komputerowy	program
terapeutyczny	do	pracy	z	dziećmi	w	wieku	od	5	do	9	lat	wykazującymi	specyficzne	trudności	w	czytaniu,	pisaniu	i	rozwiązywaniu	zadań	matematycznych.	Program	terapeutyczny	2010	roku	!	.	Trwałe	i	praktyczne	narzędzie	pracy	nauczycieli	i	terapeutów	-	program	umożliwia	wieloletnią	eksploatację	w	edukacji	uczniów	z	różnych	klas	i	roczników.
Nowoczesny	program	edukacyjny	do	ćwiczenia	wyraźnej	wymowy	oraz	korygowania	mowy	bezdźwięcznej	(czyli	braku	rozróżnienia	w	obrębie	takich	par	głosek	jak	na	przykład	„p”	i	„b”).	Program	składa	się	z	multimedialnych	ćwiczeń,	w	ramach	których	w	formie	zabaw	i	gier	dziecko	ćwiczy	wymowę	głosek	„b”,	„d”,	„g”	oraz	„z”	w	izolacji,	w	sylabach,
w	wyrazach	oraz	w	zdaniach.	Czym	charakteryzuje	się	e-Dziennik?	Najważniejsze	jest	to	że	kupujemy	raz	,,na	całe	życie"	,	bez	dodatkowych	opłat	abonamentowych	jak	w	przypadku	innych	podobnych	programów	tego	typu!!!	e-Dziennik	jest	elektronicznym	odpowiednikiem	papierowego	dziennika	lekcyjnego.	Dostęp	do	jego	danych	zabezpieczony	jest
hasłem,	a	ich	transmisja	kodowana	zgodnie	ze	standardami	bezpieczeństwa.	Program	spełnia	odpowiednie	wymogi	prawne	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych.	Czym	charakteryzuje	się	e-Dziennik?	Najważniejsze	jest	to	że	kupujemy	raz	,,na	całe	życie"	,	bez	dodatkowych	opłat	abonamentowych	jak	w	przypadku	innych	podobnych	programów	tego
typu!!!	e-Dziennik	jest	elektronicznym	odpowiednikiem	papierowego	dziennika	lekcyjnego.	Dostęp	do	jego	danych	zabezpieczony	jest	hasłem,	a	ich	transmisja	kodowana	zgodnie	ze	standardami	bezpieczeństwa.	Program	spełnia	odpowiednie	wymogi	prawne	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych.	Pakiet	edukacyjny	przeznaczony	dla	dzieci	w	wieku	5-7
lat.	Zawiera	aż	19	gier	edukacyjnych	zebranych	w	trzy	zestawy:Literki	Cyferki	-	uczy	podstaw	czytania	i	liczeniaBystry	umysł	-	kształtuje	zdolności	wczesnoszkolneĆwiczymy	pamięć	-	rozwija	umiejętność	zapamiętywaniaCałość	tworzy	pakiet	edukacyjny	przekazujący	potrzebną	wiedzę	oraz	ćwiczący	niezbędne	umiejętności.	Pierwsze	w	Polsce	program
dla	Szkoły	1	klasy	Gimnazjum	do	współpracy	z	Tablicą	Interaktywną	!!!	Pierwsze	w	Polsce	program	dla	Szkoły	2	klasy	Gimnazjum	do	współpracy	z	Tablicą	Interaktywną	!!!	Pierwsze	w	Polsce	program	dla	Szkoły	3	klasy	Gimnazjum	do	współpracy	z	Tablicą	Interaktywną	!!!	Fizyka	dla	Gimnazjum	-	zestaw	do	klasy	1,	2,	3	-	pakiet	Fizyka	dla	Gimnazjum	-
zestaw	do	klasy	1,	2,	3	-	pakiet	Flora	Ojczysta	jest	nowoczesnym	programem	multimedialnym.Jest	kompendium	wiedzy	o	poszczególnych	gatunkach,	zawierając	dane	m.in.	o	nazwach	naukowych,	synonimach,	siedliskach,	rozmieszczeniu,	praktycznym	wykorzystaniu	roślin.	Plansze	interaktywne	to	doskonały	sposób	na	zainteresowanie	uczniów	tematem
lekcji.	Idealne	narzędzie	do	wprowadzania	nowego	materiału	i	wyjaśniania	trudniejszych	treści,	a	także	znakomite	wsparcie	podczas	powtórek.	Są	przeznaczone	do	pracy	z	wykorzystaniem	tablicy	interaktywnej	lub	rzutnika.	Nasze	programy	edukacyjne	są	zgodne	z	wymaganiami	MEN.	Plansze	interaktywne	do	geografii	dla	szkół	podstawowych	to
(Licencja	3-stanowiskowa)	:	-	Ponad	570	ilustracji	i	zdjęć,	46	animacji	i	filmów	oraz	interaktywnych	grafik	do	40	tematów.	-	Blisko	145	map,	w	tym	9	interaktywnych.	-	Plansze,	które	można	wykorzystać	także	na	lekcjach	przyrody	Gotowość	szkolna	–	zestaw	ćwiczeń	do	wspomagania	procesu	diagnozy	gotowości	szkolnej	oraz	do	stymulacji	funkcji
percepcyjno-motorycznych	i	umiejętności	matematycznych	.Program	ten	może	być	z	powodzeniem	wykorzystywany	do	zabawy	i	nauki	w	przedszkolu	(umożliwia	zarówno	pracę	indywidualną,	jak	i	w	grupie).	Ponad	50	ćwiczeń	dla	dzieci	w	wieku	4-7	lat!	-	Poznawanie	i	rozróżnianie	liter	i	cyfr-	Nauka	i	rozwój	czytania	i	liczenia	-	Gry	przygotowujące	do
nauki	w	szkole	Ponad	50	ćwiczeń	dla	dzieci	w	wieku	5-7	lat!	-	Nauka	myślenia	i	podejmowania	decyzji-	Przygotowanie	do	poznawania	wiedzy	-	Rozwój	zdolności	i	umiejętności	Przyjaciele	z	telewizji	-	Kajtek	i	Gilbert	zapraszają	do	zabawy	dla	bystrzaków.	Ponad	30	ćwiczeń	dla	dzieci	w	wieku	5-7	lat!	-	Nauka	i	rozwój	sprawnego	czytania-	Rozumienie
słyszanego	i	czytanego	tekstu	-	Ćwiczenia	z	literami	i	słowami	Gry	i	Zabawy	Dla	Dzieci	to	pakiet	zręcznościowo-logicznych	gier	dla	najmłodszych.	W	skład	pakietu	wchodzą:	Robin	Hood	,	Piotruś	Pan	,	Podruże	Guliwera	,	Księga	Dżungli	Lekcjotek@	to	program	stworzony	z	myślą	o	pełnym	wykorzystaniu	możliwości	tablicy	interaktywnej	lub	rzutnika
multimedialnego	w	procesie	dydaktycznym.	To	bogata	baza	pomysłów	na	prowadzenie	zajęć	z	wykorzystaniem	narzędzi	multimedialnych.	Historia	do	Gimnazjum	Kl.	4,5,6	cały	pakiet	Nowoczesny	program	edukacyjny	do	ćwiczenia	płynnej	wymowy,	przeznaczony	dla	dzieci	w	wieku	5-12	lat.	Program	składa	się	z	multimedialnych	ćwiczeń,	w	ramach
których	w	formie	zabaw	i	gier	dziecko	steruje	głosem	akcją	na	ekranie.	multimedialna	baza	wiedzy	to	najbogatszy	i	najobszerniejszy	na	rynku	edukacyjny	program	komputerowy,	obejmujący	cały	materiał	nauczania	języka	polskiego	w	gimnazjum.	Program	jet	do	współpracy	z	tablicą	interaktywną	,	do	poznania	podstawowych	prawideł	angielskiej
wymowy	i	brzmienia.Uzupelniony	praktycznymi	ćwiczeniami.	W	zbogacony	o	dźwiękowe	nagrania	wymowy.	Przeznaczony	do	Szkoły	Podstawowej	i	dla	dzieci	zaczynające	naukę	j.	angielskiego	Program	przeznaczony	do	spółpracy	z	tablicą	interaktywną	w	szkole	podstawowej,gimnazjum	i	ponadgimnazjum.Do	tworzenia	wizualnych	przykładów	ćwiczeń.
Zawiera	podstawowe	fakty	o	Wielkiej	Brytanii	i	Irlandii	-	szczegółowa	mapa	Wysp	Brytyjskich	z	informacjami	geograficznymi	i	gospodarczymi.	Tematy	z	dziedziny	historii,polityki,systemu	szkolnictwa,	kuchni	angielskiej	,sportu	,zamieszkania	i	podróżowania	Program	przeznaczony	do	spółpracy	z	tablicą	interaktywną	w	szkole	podstawowej,gimnazjum
.Do	tworzenia	wizualnych	przykładów	ćwiczeń	.	4	działy	tematyczne	:	spart	,	transport	,ubrania	,pogoda	.	Ponad	300	najczęściej	używanych	wyrażeń.	Około	100	praktycznych	ćwiczeń.	Całość	w	języku	angielskim	i	niemieckim.	Publikacja	multimedialna	na	1xCD-ROMEncyklopedia	stanowi	kompletny	zbiór	przydatnych	informacji	z	dziedziny	historii
literatury	i	nauk	pokrewnych.	Publikacja	multimedialna	na	1xCD-ROM	Encyklopedia	stanowi	kompletny	zbiór	przydatnych	informacji	z	dziedziny	historii	literatury	i	nauk	pokrewnych.	Tym	razem	Karaoke	For	Fun	przedstawia	Polskiego	MuzykoPaka	80	a	w	nim	najlepsze	kawałki	z	repertuaru	polskich	wykonawców.	W	zestawie	znajduje	się
profesjonalny	mikrofon	Karaoke.	Redakcja	Muzyczna	Radia	Złote	Przeboje	wybrała	dla	Was	specjalny	zestaw	utworów	-	waszą	ulubioną	muzykę.	Każde	muzyczne	spotkanie,	wspólna	impreza	z	przyjaciółmi,	każdy	dobry	dzień,	są	świetną	okazją	do	śpiewania	ulubionych	przebojów.	Przekonaj	się,	jakie	to	proste.	Interaktywny	program	szkoleniowy	na	CD-
ROM	Program	szkolenia:	1.	Szefowie	i	podwładni.	2.	Kierownik	jako	lider	i	menedżer.	3.	Zadania	i	funkcje	kierownika.	4.	Style	kierowania.	5.	Dopasowanie	ludzi	w	zespole.	6.	Kierownik	porozumiewa	się	z	zespołem.	7.	Siła	władzy	–	jak	ją	rozwijać.	8.	Motywowanie	podwładnych	do	pracy.	9.	Udzielanie	informacji	zwrotnej	podwładnym.	10	.Kierownik
szkoli	i	rozwija	swój	zespół.	W	Crazy	Soccer	Mundial	gracze	będą	mieli	okazję	pokierować	jedną	z	12	zróżnicowanych	drużyn,	posiadających	swój	unikalny	charakter,	umiejętności	i	oczywiście	niepowtarzalny	wygląd!	Program	"3D	Dinozaury"	jest	nie	tylko	encyklopedią,	ale	przede	wszystkim	multimedialną	aplikacją	zawierającą	mnóstwo	informacji
dotyczących	najstarszych	gadów	na	Ziemi	oraz	życia,	które	toczyło	się	setki	lat	temu	na	naszej	planecie.	Marine	Park	Empire	to:	-	Ponad	30	fantastycznie	odwzorowanych	gatunków	fauny	morskiej	do	dyspozycji	budującego	z	realistycznym	wyglądem	i	prawdziwymi	dźwiękami	-	Ogromna	liczba	budynków	i	atrakcji	dzięki	którym	gracz	zapewni
nieustającą	radość	wszystkim	gościom	odwiedzającym	park.	Pet	Soccer	i	Pet	Racer	to	totalnie	zwariowany	dwupak!	Czy	wiesz	co	się	stanie,	gdy	zaczną	się	ścigać	wkurzone	zwierzaki?	Albo	co	gorsza,	zaczną	załatwić	swoje	porachunki	na	boisku	?	Pet	Soccer	Każdy	zwierzak	jest	przekonany,	że	to	on	jest	prawdziwym	mistrzem	piłki	nożnej.	Kiedy
wszyscy	spotkają	się	na	meczu,	rozpocznie	się	prawdziwa	wojna.	W	mgnieniu	oka	pojawiają	się	drużyny	gotowe	walczyć	ze	sobą	o	każdy	milimetr	boiska.	Safari	Kids	to	wspaniała	gra	przygodowa	dla	najmłodszych.	Opowiada	o	przygodach	wesołych	smyków	-	Emmy	i	Aleksa.	Dzieci	ratują	zagrożone	gatunki	w	Afryce.	Poprzez	dziecięcą	ciekawość	świata
i	skłonność	do	zabawy	gra	uczy	szacunku	dla	natury.	Gra	oparta	na	przygodach	DOMISI	-	bohaterów	znanych	wszystkim	dzieciom	z	dobranocki	emitowanej	w	TVP1.	Tematem	przewodnim	jest	tu	nauka	kolorów	i	podstawowych	figur	geometrycznych.	Schemat	gry	jest	oparty	o	specjalną	mapę,	dzięki	której	dziecko	może	odwiedzać	swoich	ulubionych
bohaterów	z	bajki	i	rozwiązywać	przygotowane	przez	nich	zadania.	Pakiet	sieciowy	-	10	stanowisk	do	Historii	i	Społeczeństwa,	klasa	IV,	V	,	VI.	Każde	dodatkowe	stanowisko	to	koszt-	85	zł	Program	sieciowy-	10	stanowisk	do	przyrody	klasa	IV,	V	,	VI.	Każde	dodatkowe	stanowisko	to	koszt-	85	zł	Pakiet	sieciowy-	10	stanowisk	do	języka	polskiego	klasa	IV,
V	,	VI.	Każde	dodatkowe	stanowisko	to	koszt-	85	zł	LOGO-Gry	–	logopedyczne	gry	i	zabawy	dla	dzieci.	Nauka	poprzez	zabawę	jest	najlepszą,	niezawodną	formą	aktywizacji	wszelkich	procesów	edukacyjnych.	Gry	i	zabawy	w	przyjazny	sposób	utrwalają	wzorce	wykształcone	w	procesie	terapii,	podnosząc	tym	samym	jej	efektywność.	LOGOPEDIA	PRO	to
najczęściej	wybierana	seria	programów	logopedycznych	w	szkołach,	przedszkolach	i	poradniach.	Program	przeznaczony	jest	dla	logopedów,	terapeutów,	specjalistów	i	nauczycieli	prowadzących	zajęcia	z	dziećmi	wymagającymi	terapii	logopedycznej	Lekcjotek@	JĘZYK	POLSKI	to	m.in.:		20	tematów	(każdy	z	4	zasobami),		około	50	animacji	i	ilustracji,	
około	30	symulacji,	ćwiczeń	interaktywnych,	pokazów	slajdów,		filmy	instruktażowe	(np.	obsługa	tablicy	interaktywnej,	praca	z	programem),		pomysły	na	lekcję	w	formie	drukowanej	(książeczka	zawierająca	opisy	zasobów	i	propozycje	ich	wykorzystania)	oraz	w	formacie	PDF	–	umieszczone	w	aplikacji.	Przygotowany	we	współpracy	z	pedagogami	zbiór
gier	matematycznio-językowych.	Gry	uczące	czytać	i	liczyć	przeznaczone	dla	dzieci	w	wieku	4-7	lat.	Gry	uczą	znajomości	liter,	cyfr,	liczb	i	wyrazów.	Kształtują	umiejętność	liczenia	oraz	rozumienia	słyszanego	i	czytanego	tekstu.	Bawiąc	rozwijają	wiedzę	i	umiejętności	potrzebne	w	edukacji	wczesnoszkolnej.	Przygotowany	we	współpracy	z	pedagogami
zbiór	gier	matematycznio-językowych.	Gry	uczące	czytać	i	liczyć	przeznaczone	dla	dzieci	w	wieku	4-7	lat.	Gry	uczą	znajomości	liter,	cyfr,	liczb	i	wyrazów.	Kształtują	umiejętność	liczenia	oraz	rozumienia	słyszanego	i	czytanego	tekstu.	Bawiąc	rozwijają	wiedzę	i	umiejętności	potrzebne	w	edukacji	wczesnoszkolnej.	Literki	cyferki,	to	gry	uczące	czytać	i
liczyć:-	Bawią	wesołymi	grami	z	literami	i	liczbami	-	Uczą	liter,	liczb,	rozumienia	słów-	Rozwijają	wiedzę	i	umiejętności	szkolne	W	skład	zestawu	wchodzi	:	szereg	szumiący	,	szereg	syczący	,	szereg	ciszący	,	różnicowanie	szeregów	,	głoska	.	Aplkację	logopedy	dokładamy	gratis!!!	Eduterapeutica	logopedia	wersja	rozszerzona	to	najnowszy	dostępny	na
rynku,	komputerowy	program	terapeutyczny	do	pracy	z	dziećmi	wykazującymi	zaburzenia	rozwoju	mowy	.Program	terapeutyczny	2010	roku	!	.	Trwałe	i	praktyczne	narzędzie	pracy	nauczycieli	i	terapeutów	-	program	umożliwia	wieloletnie	użytkowanie	w	edukacji	uczniów	z	różnych	klas	i	roczników.	PODPISZ	I	POWIEDZ	–	ćwiczenia	zawarte	w
programie	MULTIMEDIALNYM	są	pomocne	szczególnie	przy	utrwalaniu	głoski	w	wyrazach	(w	różnych	pozycjach).	Program	polecany	jest	dla	dzieci	posiadających	umiejętność	czytania.	Zadanie	dziecka	polega	na	wybieraniu	kolejnych	liter	i	układaniu	podpisu	do	pokazanego	na	ekranie	obrazka.	Litery	układa	się	przy	pomocy	kursora	myszy	(metodą
„przeciągnij	i	upuść”).	PODPISZ	I	POWIEDZ	–	ćwiczenia	zawarte	w	programie	są	pomocne	szczególnie	przy	utrwalaniu	głoski	w	wyrazach	(w	różnych	pozycjach).	Program	polecany	jest	dla	dzieci	posiadających	umiejętność	czytania.	Zadanie	dziecka	polega	na	wybieraniu	kolejnych	liter	i	układaniu	podpisu	do	pokazanego	na	ekranie	obrazka.	Litery
układa	się	przy	pomocy	kursora	myszy	(metodą	„przeciągnij	i	upuść”).	Multimedialne	Pakiety	Logopedyczne	powstały	z	myślą	o	dzieciach,	które	mają	wady	wymowy.	Pakiety	przeznaczone	są	dla	dzieci	w	wieku	4-9	lat.	Ćwiczenia	zawarte	w	pakiecie	wspomagają	terapię	logopedyczną	i	ćwiczą	wymowę	tych	głosek	u	dzieci	pod	kierunkiem	logopedy.
Zestaw	6	multimedialnych	programów	komputerowych	-	program	ma	na	celu	usprawnianie	wymowy	głosek	j,	l,	r	oraz	różnicowanie	ich.	PODPISZ	I	POWIEDZ	-	ćwiczenia	zawarte	w	programie	są	pomocne	przy	utrwalaniu	głoski	w	wyrazach	(w	różnych	pozycjach).	Zadaniem	dziecka	jest	wybieranie	kolejnych	liter	i	układanie	podpisu	do	pokazanego	na
ekranie	obrazka.	Litery	układa	się	przy	pomocy	kursora	myszy	(metodą	„przeciągnij	i	upuść").	PODPISZ	I	POWIEDZ	–	ćwiczenie	polega	na	ułożeniu	podpisu	do	obrazka	z	rozsypanki	literowej.	Po	poprawnym	ułożeniu	przez	dziecko	podpisu	lektor	wypowiada	nazwę	obrazka,	a	zadaniem	dziecka	jest	powtórzenie	jej.	Po	wywołaniu	głosek	trzech	szeregów:
ciszącego,	syczącego	i	szumiącego,	bardzo	często	należy	prowadzić	z	dzieckiem	ćwiczenia	w	różnicowaniu	tych	głosek.	Ćwiczenia	te	stosuje	się	gdy	głoski	są	wymawiane	poprawnie,	ale	są	mylone,	zamieniane	lub	nieużywane	w	mowie	spontanicznej.	Logorytmika	–	rytm	i	muzyka	rozwijają	zdolności	komunikacyjne.	Badania	pokazują,	że	odpowiednie
oddziaływania	muzykoterapeutyczne	bardzo	pozytywnie	wpływają	na	usprawnienie	komunikacji	językowej	u	dzieci.	Rytm	i	muzyka	rozwijają	zdolności	komunikacyjne	i	stanowią	ogromne	źródło	przyjemności	dla	dzieci.	Do	tworzenia	wizualnych	przykładów	interaktywnych	lekcji	matematyki	w	szkole	podstawowej.	3	stopnie	trudności	WIEM	2007	to	już
dziesiąte	wydanie	Multimedialnej	encyklopedii	powszechnej,	najpopularniejszej	encyklopedii	interaktywnej	w	Polsce.	Program	łączy	wiedzę	i	doświadczenie	twórców	Encyklopedii	z	bogactwem	i	możliwościami	multimediów	oraz	zdobyczami	Internetu.	Encyklopedia	została	opracowana	przez	specjalistów	i	jest	najlepszym	źródłem	sprawdzonej	wiedzy,
dużo	bardziej	wiarygodnym	niż	niepewne	źródła	internetowe.	Wzbogacona	edycja	2010	zawiera	aż	8,50	GB	najlepszej	jakości	materiałów	zapisanych	na	DVD	podwójnego	zapisu.	Dzięki	zastosowaniu	DVD	–	DL	encyklopedia	zawiera:	Atlas	zawiera	zestaw	ogólnogeograficznych	oraz	tematycznych	map	świata	w	zakresie	pokrywającym	programy
nauczania	na	wszystkich	etapach	edukacyjnych.	Unikalna	i	innowacyjna	funkcjonalność	projektanta	(kreatora)	mapy	umożliwia	dostosowanie	każdej	mapy	do	tematu	lekcji,	poziomu	nauczania	i	indywidualnej	pracy	z	uczniem.	Atlas	jest	kompatybilny	z	każdym	programem	nauczania	Świat	na	wyciągnięcie	ręki!	Atlas	gwarantuje	wiedzę	o	wszystkich
miejscach,	które	pragniesz	odwiedzić;	widoki,	o	jakich	zawsze	marzyłeś;	pomoc	w	tworzeniu	własnych	opracowań.	Atlas	jest	oknem	w	głąb	historycznych	dziejów	ludzkości,	daje	okazję	do	spojrzenia	na	historię	oczami	wybitnych	przedstawicieli	ludzkości	oraz	do	nauki	poprzez	zabawę.	Pierwsza	część	atlasu	historycznego	obejmuje	okres	od	prehistorii
do	końca	średniowiecza.	Funkcjonalności	atlasu	pozwalają	na	stworzenie	kilkunastu	wariantów	do	każdej	mapy	ćwiczeniowej,	powiększanie	wybranego	fragmentu	mapy	oraz	dają	możliwość	wpisywania	własnych	poleceń.	Opcja	drukowania	umożliwia	wydruk	mapy	o	wybranym	obszarze	i	zakresie	treściowym.	Atlas	cechuje	się	prostą,	intuicyjną
obsługą.	Wyróżniony	na	kieleckich	targach	EDUKACJA	2014,	podczas	których	atlas	został	nagrodzony	Pucharem	Ministra	Edukacji.	Klucz	do	tajemnic	natury!	23	000	haseł	z	zakresu	nauk	przyrodniczych;	135	interakcji,	animacji	i	wykładów	oraz	2500	ilustracji,	które	odsłaniają	największe	sekrety	zjawisk	przyrodniczych.	Oficjalny	słownik	polskiego
scrabblisty,	opracowany	przez	Polską	Federację	Scrabble,	jest	niezbędną	pomocą	dla	osób	grających	w	scrabble	i	inne	gry	słowne.	Pozwala	na	sprawdzenie	poprawności	układanych	słów	i	jednoczesne	podnoszenie	umiejętności	językowych	i	słowotwórczych.	Słownik	oparty	został	na	komputerowym	archiwum	tekstów	współczesnej	polszczyzny	o
objętości	przekraczającej	kilkadziesiąt	milionów	słów.	Łączy	najlepsze	tradycje	leksykografii	z	osiągnięciami	współczesnego	językoznawstwa.	Prezentuje	wnikliwy	opis	znaczenia	i	użycia	wyrazów,	choć	definicje	pisane	są	zwykłą,	naturalną	polszczyzną.	Słownik	został	oparty	na	bazie	Słownika	frazeologicznego	PWN.	Zawiera	ponad	16	000	stałych	i



łączliwych	związków	wyrazowych	oraz	ponad	7	000	przykładów	zaczerpniętych	z	Korpusu	Języka	Polskiego	PWN.	Słownik	został	zbudowany	na	bazie	Słownika	języka	polskiego	PWN.	Zawiera	40	000	haseł,	60	000	definicji	oraz	liczne	dodatki	gramatyczne.	Podaje	także	najczęściej	używane	terminy	specjalistyczne,	około	8	000	związków
frazeologicznych,	znaczenia	przenośne	i	podstawowe	informacje	o	wymowie.	Program	powstał	na	podstawie	Słownika	ortograficznego	PWN	z	wymową.	Zawiera	około	100	000	haseł,	w	tym	bogaty	wybór	nazw	własnych,	skrótów	i	skrótowców.	Przy	wielu	wyrazach	i	zwrotach,	głównie	obcego	pochodzenia,	podany	jest	zapis	wymowy	Słownik	został
oparty	na	bazie	Słownika	wyrazów	obcych	PWN.	Zawiera	ponad	25	000	haseł	obejmujących	m.in.	słownictwo	ilustrujące	najważniejsze	zjawiska	w	kulturze,	obyczajach,	technice,	w	tym	ponad	1	000	wyrazów,	które	niedawno	weszły	do	współczesnej	polszczyzny	Druga	część	atlasu	historycznego	obejmuje	okres	przełomu	średniowiecza	i	odrodzenia	oraz
czasy	nowożytne	od	wielkich	odkryć	geograficznych	do	końca	XIX	w.	Funkcjonalności	atlasu	pozwalają	na	stworzenie	kilkunastu	wariantów	do	każdej	mapy	ćwiczeniowej,	powiększanie	wybranego	fragmentu	mapy	oraz	dają	możliwość	wpisywania	własnych	poleceń.	Opcja	drukowania	umożliwia	wydruk	mapy	o	wybranym	obszarze	i	zakresie
treściowym.	Atlas	cechuje	się	prostą,	intuicyjną	obsługą.	Wyróżniony	na	kieleckich	targach	EDUKACJA	2014,	podczas	których	atlas	został	nagrodzony	Pucharem	Ministra	Edukacji.	Mówiące	obrazki	–	logopedyczne	gry	i	zabawy	dla	dzieci.	Umiejętność	rozróżniania	dźwięków	stanowi	podstawę	dla	rozwoju	mowy	ludzkiej.	Bez	tej,	jakże	ważnej,	zdolności
rozwój	mowy	może	być	mocno	utrudniony,	dlatego	istotne	jest,	aby	w	terapii	logopedycznej	poświęcić	miejsce	także	temu	zagadnieniu.	Nowy	pakiet	z	wysoko	cenionej	serii	„Mądre	Dziecko”.	Zawiera	dwie	pełne	wersje	programów	edukacyjnych	dla	dzieci	w	wieku	3-6	lat	ukierunkowanych	na	rozbudzanie	wyobraźni,	zmysłu	estetyki	i	kreatywności.
Dodatkowo	ćwiczy	pamięć	i	koncentrację	oraz	logicznego	myślenia.	W	skład	pakietu	wchodzą:	2	PROGRAMY:	Łamigłówki	Reksia	–	Wielki	odkrywca,	„Bolek	i	Lolek	-	moje	pierwsze	studio	plastyczne”	Zaopiekuj	się	morskimi	zwierzakami!	Zacznij	swoją	przygodę	w	mroźnych	klimatach	Kanady.	Ratuj	słodkie	zwierzaki	na	plażach	i	niebezpiecznych
wyspach.	Ćwiczenia	z	literkami,	cyferkami	i	słowami	-	Uczy	czytać,	liczyć	i	rozumieć	-	Rozwija	umiejętności	szkolne	-	Zwiększa	rozumienie	słyszanego	i	czytanego	tekstu	Obrazkowy	słownik	tematyczny	–	wzbogacenie	zasobu	leksykalnego	dziecka.	Powszechnie	wiadomo,	że	bogaty	zasób	słownictwa	umożliwia	swobodę	wypowiedzi.	RM	Easiteach	Next
Generation	to	najnowsze	oprogramowanie	interaktywne	do	użytkowania	w	klasie,	które	jest	kompatybilne	z	każdego	typu	tablicą	multimedialną,	projektorem	i	innymi	urządzeniami.	RM	Easiteach	to	najbardziej	popularne	oprogramowanie	do	tablic	interaktywnych	-	tylko	w	2011	roku	na	Świecie	sprzedało	się	350000	licencji	.	Rozpoznawanie	pisma	w	j.
polskim	.	Przekształcanie	tekstu	na	mowę	.	Rozpoznawanie	kształtów	.	Bank	aż	4.500	mediów	.	Wbudowany	bank	widżetów	.	W	dynamicznych	zabawach	prowadzonych	przez	zwierzęta,	dzieci	poznają	zasady	poprawnej	pisowni.	Dzięki	możliwości	rywalizacji	z	koleżanką	i	kolegą,	dzieci	chętnie	ćwiczą	poprawną	pisownię	i	starają	się	osiągnąć	jak
najlepsze	wyniki.	Do	zabaw	z	ortografią	zachęcają	ciekawe	animacje,	muzyka	i	komentarze	zwierząt.	Zabawa	połączona	z	edukacją	to	najlepszy	sposób	na	opanowanie	trudnej	sztuki	ortografii.	"Bolek	i	Lolek	ortografia"	to	program	edukacyjny	przeznaczony	dla	użytkowników	od	szóstego	roku	życia.	Stanowi	zbiór	czternastu	ciekawych	zabaw	z
ortografią,	którymi	mogą	bawić	się	zarówno	dzieci	jak	i	ich	rodzice;	jedni	ucząc	się,	a	drudzy	przypominając	sobie	zasady	pisowni.	Zawiera	ponad	3.500	słów	podzielonych	na	9	zagadnień	oraz	zasady	pisowni.	Każda	zabawa	ćwiczy	poprawną	pisownię.	Chcieliśmy	aby	program	pełnił	rolę	rodzinnej	rozrywki	i	dlatego	przygotowaliśmy	możliwość
jednoczesnej	zabawy	nawet	do	czterech	graczy.	Dzięki	interesującym,	dynamicznym	zabawom,	nauka	ortografii	staje	się	przyjemnością.	Gimnazjum	klasa	1	-	zestaw	7	przedmiotów	Seria	opracowana	przez	pedagogów	i	lingwistów,	specjalnie	dla	osób	które	nigdy	wcześniej	nie	miały	kontaktu	z	językiem	obcym,	zawartość	kursu	pozwala	w	krótkim	czasie
opanować	podstawy	i	zacząć	rozmawiać.	Kursy	mają	za	zadanie	nauczyć	podstaw	języka	we	wszystkich	dziedzinach	–	słownictwie,	gramatyce	i	wymowie,	jednak	koncentrują	się	na	najważniejszej	aktywności	–	mówieniu.	Dlatego	są	idealne	dla	osób	które	chcą	w	krótkim	czasie	poprawić	zdolność	komunikacji.	Metoda	opracowana	przez	pedagogów	i
lingwistów,	specjalnie	dla	osób	które	nigdy	wcześniej	nie	miały	kontaktu	z	językiem	obcym,	zawartość	kursu	pozwala	w	krótkim	czasie	opanować	podstawy	i	zacząć	rozmawiać.	Kursy	mają	za	zadanie	nauczyć	podstaw	języka	we	wszystkich	dziedzinach	–	słownictwie,	gramatyce	i	wymowie,	jednak	koncentrują	się	na	najważniejszej	aktywności	–
mówieniu.	Dlatego	są	idealne	dla	osób	które	chcą	w	krótkim	czasie	poprawić	zdolność	komunikacji.	Film	przeznaczony	jest	dla	uczniów	szkół	gimnazjalnych	oraz	ponadgimnazjalnych.	Czas	trwania	filmu:	17	minut	+	komentarz	eksperta	(ok.	7	minut)	Dołączony	jest	scenariusz	lekcji	dla	nauczyciela.	Program	PORUSZ	UMYSŁ	narodził	się	z	wiedzy,
doświadczeń	w	pracy	i	obserwacji	rozwoju	dzieci.	Jest	to	program	komputerowy	wspomagający	rozwój	psychoruchowy	dzieci	i	młodzieży.	Z	analizy	literatury	wynika,	że	co	roku	jest	w	Polsce	około	20	tys.	udarów	mózgu.	Jest	to	ogromna	ilość	pacjentów,	którzy	wymagają	specjalistycznej	opieki	logopedycznej.	Dla	tej	właśnie	grupy	osób	opracowano
program	komputerowy	pod	nazwą	Multimedialna	Rehabilitacja	Afazji,	który	ma	wspomóc	terapię	pacjentów	z	zaburzeniami	w	komunikowaniu	się.	Program	„Obrazy-Słowa-Dźwięki”	(wersja	podstawowa)	to	multimedialna	baza	zawierająca	zdjęcia,	napisy,	grafiki,	dźwięki	(nagrania	lektora,	onomatopeje	i	dźwięki	otoczenia).	Pobiesz	instrukcje	:
Multimedialne	lekcje	–	Przedsiębiorczość	to	edukacyjny	program	komputerowy,	obejmujący	podstawowe	zagadnienia	z	zakresu	nauczania	przedsiębiorczości	w	szkole	ponadgimnazjalnej.	Multimedialny	przekaz	informacji	w	formie	narracji,	animacji,	zdjęć,	ilustracji	oraz	symulacji	sprawia,	że	przyswajanie	wiedzy	z	dziedziny	przedsiębiorczości	staje	się
dużo	wygodniejsze	i	bardziej	efektywne.	Nowoczesny	program	edukacyjny	do	ćwiczenia	wyraźnej	wymowy	i	korygowania	seplenienia,	przeznaczony	wyłącznie	do	użytku	domowego	dla	dzieci	w	wieku	od	5	do	12	lat.	Program	składa	się	z	multimedialnych	ćwiczeń,	w	ramach	których	w	formie	zabaw	i	gier	dziecko	ćwiczy	wymowę	głosek	w	izolacji,	w
sylabach,	w	wyrazach	i	w	zdaniach.	Witamy	w	nowej	pracy	–	kierowcy	autobusu	Wybierz	jeden	z	12	modeli	pojazdów,	od	autobusów	przegubowych,	po	autobusy	piętrowe	i	rusz	w	trasę.	Realistycznie	odwzorowana	miasto,	zmiennie	warunki	pogodowe	oraz	system	dnia	i	nocy	pozwala	wczuć	się	w	role	kierowcy	prawdziwego	autobusu.	•	Planuj	trasy
przejazdów	•	Kupuj	nowe	autobusy	i	zmieniaj	ich	wygląd	•	Organizuj	wycieczki	autobusowe	•	Dodatkowe	modele	autobusów	ściągaj	z	Internetu!	Równaj	z	ziemią	stare	budynki	przy	pomocy	koparek,	młotów	pneumatycznych	i	słynnych,	kilkutonowych	kul	wyburzeniowych.	Wysadzaj	w	powietrze,	rozłupuj,	dewastuj,	burz	i	rujnuj.	Zarabiaj	pieniądze,
które	możesz	zainwestować	w	nowe,	coraz	ciekawsze	maszyny.	Symulator	farmy	to	jedyna	gra,	która	pozwala	zasiąść	za	sterami	potężnych	maszyn	rolniczych.Zasiadaj	za	ich	sterami,	orając	pola,	siejąc	różne	uprawy	i	zbierając	plony.	Zajmuj	się	hodowlą	krów,	sprzedawaj	mleko	i	dbaj	o	stan	swoich	zwierząt.	Gdy	Twoja	farma	rozrośnie	się	zatrudniaj
pracowników,	którzy	pomogą	Ci	w	pracy	na	roli.	Przejmij	kontrolę	nad	swoim	placem	budowy!	Zasiądź	za	sterami	potężnych	koparek,	buldożerów	i	ładowarek!	Program	Słownik	Collinsa	został	wpisany	na	listę	środków	dydaktycznych	zalecanych	przez	Ministra	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	pod	numerem:	0310/1997.Angielsko-polski,	polsko-angielski
słownik	Collinsa	to	nowoczesna,	multimedialna	aplikacja	opracowana	w	oparciu	o	dwujęzyczny	słownik	pod	redakcją	prof.	dr	hab.	Jacka	Fisiaka.Słownik	Collinsa	zawiera	80.000	haseł,	ponad	120.000	znaczeń	i	prezentuje	obecny	stan	mówionego	i	pisanego	języka	angielskiego.	Obejmuje	ponadto	tysiące	idiomów,	utartych	fraz,	wyrażeń	z	języka
potocznego	oraz	zdań	ilustrujących	sposób	ich	użycia.	Słownik	posiada	dwa	interfejsy	-	standardowy	i	graficzny	-	oraz	współpracuje	z	edytorami	tekstu	w	środowisku	Windows.	Słownik	polsko-niemiecki/niemiecko-polski	Langenscheidta	to	multimedialny	program	dla	młodzieży	i	dorosłych,	przygotowany	w	oparciu	o	wieloletnie	doświadczenie
największego	wydawcy	słowników	dwujęzycznych	w	Niemczech.	Wersja	3.03	słownika	działa	na	Win7	64bit.	Składa	się	z	80.000	haseł,	zawiera	tysiące	idiomów,	utartych	fraz,	wyrażeń	z	języka	potocznego	oraz	zdań	ilustrujących	sposób	ich	użycia.	Zostały	one	zawarte	w	funkcjonalnej	i	łatwej	w	obsłudze	aplikacji.	Umożliwia	błyskawiczne	wyszukanie
żądanego	słowa	oraz	pozwala	na	sprawdzenie,	czy	użytkownik	zapamiętał	znaczenia	szukanych	wcześniej	wyrażeń.	Dzięki	Wygodnemu	Słownikowi	błyskawicznie	przetłumaczysz	każde	słowo,	w	dowolnym	programie,	w	dowolnym	tekście,	za	pomocą	jednego	klawisza.To	bardzo	przystępny	program,	zaprojektowany	przede	wszystkim	z	myślą	o	zwykłych
użytkownikach,	którzy	nie	są	komputerowymi	ekspertami.	Komputerowy	tłumacz	języka	niemieckiego.	Translatica®7	to	najnowsza	wersja	znanego	translatora	firmy	pwn.pl	skierowana	do	użytkowników	domowych	i	firm.	Najistotniejszą	zmianą	w	stosunku	do	poprzednich	wersji	programu	jest	możliwość	tłumaczenia	dokumentów	PDF.	Jest	to	pierwsza
aplikacja	w	Polsce	umożliwiająca	tłumaczenie	tekstów	w	tym	ostatnio	coraz	bardziej	popularnym	formacie.	Komputerowy	tłumacz	języka	rosyjskiego	Translatica®7	to	najnowsza	wersja	znanego	translatora	firmy	pwn.pl	skierowana	do	użytkowników	domowych	i	firm.	Najistotniejszą	zmianą	w	stosunku	do	poprzednich	wersji	programu	jest	możliwość
tłumaczenia	dokumentów	PDF.	Jest	to	pierwsza	aplikacja	w	Polsce	umożliwiająca	tłumaczenie	tekstów	w	tym	ostatnio	coraz	bardziej	popularnym	formacie.	Komputerowy	tłumacz	języka	rosyjskiegoTranslatica®7	to	najnowsza	wersja	znanego	translatora	firmy	pwn.pl	skierowana	do	użytkowników	domowych	i	firm.	Najistotniejszą	zmianą	w	stosunku	do
poprzednich	wersji	programu	jest	możliwość	tłumaczenia	dokumentów	PDF.	Jest	to	pierwsza	aplikacja	w	Polsce	umożliwiająca	tłumaczenie	tekstów	w	tym	ostatnio	coraz	bardziej	popularnym	formacie.	Interaktywny	program	szkoleniowy	na	CD-ROM	Program	szkolenia:	Techniki	pamięciowe	:	-Skojarzenia	–	zawarte	w	tej	lekcji	ćwiczenia	mają	na	celu
rozbudzenie	wyobraźni	oraz	nauki	tworzenia	skojarzeń	będących	fundamentem	technik	pamięciowych.	·Haki	-	technika	haków	ma	zastosowanie	w	zapamiętywaniu	informacji	w	ściśle	określonym	porządku.	·Łańcuszek	–	technika	łańcuszka	ma	zastosowanie	w	zapamiętywaniu	długich	sekwencji	wyrazów	gdy	nie	istotna	jest	numeracja	kolejnych
elementów.	·Zapamiętywanie	sekwencji	cyfr	i	dat	–	ćwiczenia	zawarte	w	tej	lekcji	pozwolą	na	opanowanie	techniki	szybkiego	i	trwałego	zapamiętywania	długich	sekwencji	cyfr	np.	numeru	konta,	telefonów	i	dat.	itd.	·Zapamiętywanie	nazwisk	i	twarzy	–	jednym	z	najczęstszych	problemów	z	pamięcią	jest	zapominanie	imion	i	nazwisk	osób,	z	którymi
dopiero	się	zetknęliśmy	lub	ważnych	osób.	W	tej	lekcji	nauczymy	Cię	jak	to	robić	i	przedstawimy	ćwiczenia,	które	umożliwią	stosować	tę	technikę	w	praktyce.	Nowy	Pakiet	składający	się	z	programu	Uczeń	Na	Start	i	książek	Wydawnictwa	Harmonia-	EDYCJA	LIMITOWANA!	Zestaw	ćwiczeń	na	tablicę	interaktywną	wspierających	nauczycieli	klas
pierwszych	w	pracy	z	grupą	dzieci	zróżnicowaną	pod	względem	wieku	i	kompetencji.	W	cenie	produktu	kupujący	otrzyma	licencję	na	5	stanowisk	komputerowych.	do	nauki	na	tablicy	interaktywnej	w	szkole	podstawowej	i	gimnazjum.	Do	tworzenia	wizualnych	przykładów.	Płyta	składa	się	z	8	stron	szkoleniowych	-	interaktywne	narzędzia	nauczania	-	4
rodzaje	ćwiczeń	-	część	zabawową	-	wersje	jezykowe:polski	,	niemiecki	,łaciński	,	angielski	,czeskim	,	słowackim	.	do	nauki	na	tablicy	interaktywnej	w	szkole	podstawowej	i	gimnazjum	i	ponadgimnazjum.	Do	tworzenia	wizualnych	przykładów.	Płyta	składa	się	z	23	interaktywnych	stron	z	tekstem	i	obrazkami	-	interaktywne	narzędzia	nauczania	-	układ
nerwowy	-	rdzenia	nerwowego	-neuronu	-	3	rodzaje	zadań	interaktywnych	-	animacje	przekazy	impulsu	nerwowego	-	wersje	jezykowe:polski	,	niemiecki	,łaciński	,	angielski	,czeskim	,	słowackim	.	Mozliwość	wydruku	,jakości	obrazu	i	głośników.	do	nauki	na	tablicy	interaktywnej	w	szkole	podstawowej	i	gimnazjum.	Do	tworzenia	wizualnych	przykładów.
Płyta	składa	się	z	ponad	30	stron	z	tekstem	i	obrazkami	-	interaktywne	narzędzia	nauczania	-	animacje	przetwarzania	głównych	składników	pokarmowych	-	4	rodzaje	ćwiczeń	-	wersje	jezykowe:polski	,	niemiecki	,łaciński	,	angielski	,czeskim	,	słowackim	.	Encyklopedia	zawiera	140000	haseł,	17000	ilustracji,	3000	tabel,	5	godzin	nagrań	dźwiękowych,
2000	testów,	127	gier,	120	interakcji	oraz	animacje,	wykłady	multimedialne	i	pokazy	interaktywne.	Najnowszy	Uniwersalny	słownik	języka	polskiego	PWN	zawiera	około	100	000	haseł.	Każde	hasło	w	słowniku	oprócz	podstawowych	informacji	o	znaczeniu	danego	wyrazu	zawiera	także	informacje	o	jego	pochodzeniu,	prawidłowej	odmianie	i	właściwej
wymowie.	Dodatkowo	w	skład	słownika	wchodzi	bogaty	zbiór	przysłów	polskich	i	związków	frazeologicznych,	wraz	z	obszernymi	wyjaśnieniami	ich	znaczeń	Program	przeznaczony	wyłącznie	do	użytku	dla	dzieci	w	wieku	od	5	do	12	lat.	Umożliwia	jednoczesne	śledzenie	postępów	w	nauce	nawet	trójki	dzieci.	Ćwiczenia	stanowią	rozwinięcie	tradycyjnych
narzędzi	logopedycznych,	zachęcając	dzieci	do	pracy	poprzez	multimedialną	i	zabawową	formę.	Interaktywny	program	szkoleniowy	na	CD-ROM	Program	szkolenia:	Formułowanie	celu	wystąpień	publicznych	oraz	dobór	formy	wystąpienia	w	zależności	od	celu,	który	chcesz	osiągnąć.	Umiejętne	zaplanowanie	treści	interesującego	wystąpienia	oraz
metody	zbierania	i	organizowania	informacji	potrzebnych	do	stworzenia	prezentacji.	Profesjonalna	struktura	prezentacji	oraz	sposoby	wykorzystania	pomocy	technicznych.	Typy	Twoich	słuchaczy,	jak	ich	poznać	i	zidentyfikować	oraz	w	jaki	sposób	rozpoznać	ich	potrzeby	i	oczekiwania.	Sztuka	dopasowania	sposobu	wypowiedzi	w	zależności	od	typu
Twojego	słuchacza.	Techniki	panowania	nad	tremą	i	stresem.	Sekrety	poprawnej	wymowy,	a	także	właściwy	dobór	czasu	i	miejsca	prezentacji.	Ponadto	poznasz	odpowiedź	na	wiele	interesujących	Cię	pytań:	Jak	wzbudzić	zainteresowanie	słuchaczy?	Kiedy	i	jak	korzystać	z	pomocy	audiowizualnych?	Jak	udzielić	odpowiedzi	na	trudne	pytania?	Jakie	są
najczęściej	popełniane	błędy	przez	prelegentów?	Zbiór	gier	rozwijających	zdolności	matematyczne,	pozwalających	łatwo	wkroczyć	w	świat	matematyki.	Bawiąc	uczą	wykonywać	podstawowe	działania,	porównywać,	rozpoznawać	figury	geometryczne	i	ich	cechy.	Kształtują	myślenie	i	rozwijają	zainteresowanie	matematyką.	Zabawy	słowem	–	rozwój
sprawności	językowej	dziecka.	Wysoko	rozwinięta	świadomość	językowa	jest	niezbędna	do	tego,	aby	sprawnie	posługiwać	się	językiem.	Polega	ona	m.in.	na	znajomości	zasad	i	reguł	języka,	posiadaniu	bogatego	zasobu	słownictwa	i	umiejętności	praktycznego	korzystania	z	tej	wiedzy.	Przygody	Koguta	to	drugi	program	z	serii	gier	edukacyjnych	o
wspólnym	tytule	Zabawy	z	językiem	angielskim,	za	którego	produkcję	odpowiada	firma	Aidem	Media.	Tak	jak	„jedynka”,	tak	i	opisywana	odsłona	została	przygotowana	z	myślą	o	najmłodszych	odbiorcach	w	wieku	od	3	do	7	lat.	Interaktywny	program	szkoleniowy	na	CD-ROM	Program	szkolenia:	Rola	czasu	–	czas	jako	kapitał,	którego	nie	da	się
odzyskać.	Czym	jest	zarządzanie	czasem?	Kalkulacja	czasu,	który	pozostał	każdemu	z	nas	na	życie	zawodowe.	Obawy	i	mity	wokół	zarządzania	czasem.	Korzyści	z	właściwego	zarządzania	własnym	czasem.	Rola	dobrze	określonych	celów.	Przedstawienie	zmarnowanego	dnia	w	pracy	–	złe	zarządzania.	Analiza	wykorzystania	własnego	czasu	–	rejestr
czasu.	Prezentacja	dobrego	zaplanowania	czasu.	Omówienie	celów	(rodzaje	celów,	zasada	SMART).	Cele	długo,	krótko	i	średnioterminowe.	Technika	salami	–	dzielenia	celów	dużych	na	coraz	mniejsze.	Przełożenie	celów	na	zadania.	Podział	czasu	proporcjonalnie	do	ważności	zadań.	Podział	zadań	na	zadania	ważne	i	pilne	–	metoda	Eisenhowera,	zadania
A,	B,	C.	Omówienie	zasady	Pareto	oraz	połączenie	jej	z	metodą	Eisenhowera.	Plan	tygodniowy	i	plan	dzienny.	Rozpoznawanie	wagi	zadań	do	wykonania:	zadania	ważne	i	pilne	jako	priorytet	do	wykonania.	Łączenie	podobnych	zadań	w	bloki.	Dzienna	lista	zadań.	Sposoby	zapisywania	planu	dnia	–	metody	elektroniczne	i	tradycyjne	(papier),	wady	i	zalety
tych	metod.	Omówienie	prawidłowego	korzystania	z	terminarza.	Zapisywanie	postępu	prac	nad	zadaniami.	Dzienny	rytm	wydajności	człowieka.	Złodzieje	czasu	i	metody	walki	z	nimi:	zwlekanie	z	wykonywaniem	zadań,	przerwy	w	pracy,	racjonalne	korzystanie	z	poczty	i	telefonów,	wykonywanie	zbyt	wielu	zadań	na	raz,	zebrania	i	spotkania.	Pierwsze	w
Polsce	program	dla	Szkoły	Podstawowej	klasy	0-3	do	współpracy	z	Tablicą	Interaktywną	.Poziom	pierwszy.	Pierwsze	w	Polsce	program	dla	Szkoły	Podstawowej	klasy	1-3	do	współpracy	z	Tablicą	Interaktywną	.Poziom	trzeci

Konstytucja	3	maja,	właśc.Ustawa	Rządowa	z	dnia	3	maja	–	uchwalona	3	maja	1791	roku	ustawa	regulująca	ustrój	prawny	Rzeczypospolitej	Obojga	Narodów.Powszechnie	przyjmuje	się,	że	Konstytucja	3	maja	była	pierwszą	w	Europie	i	drugą	na	świecie	(po	konstytucji	amerykańskiej	z	1787	r.)	spisaną	konstytucją..	Uchwalona	przez	króla	Stanisława
Augusta	Poniatowskiego	…	Szkoła	Podstawowa	nr	8	im.	Bolesława	Zygmunta	Wirskiego	w	Chełmie,	ul	Połaniecka	10,	22-100	Chełm,	tel/fax	(82)	5637311	Nawet	gdy	Warszawa	gwałtownie	zaprzeczyła	roszczeniom	Naryszkina,	polskie	Ministerstwo	Obrony	poinformowało,	że	rozpoczyna	zakrojone	na	szeroką	skalę	ćwiczenia	wojskowe	w	pobliżu	granicy
z	Ukrainą,	począwszy	od	1	maja	.	,	dróg	ekspresowych	i	krajowych	”	i	wezwał	do	niefilmowania	ruchu.	Pierwsza	kura,	która	dostała	mandat	za	hałasowanie	:)	Ko,	Ko,	Ko	to	piosenka	Śpiewających	Brzdąców,	która	z	pewnością	spodoba	się	najmłodszym	widzom.	Milusi...	Szkoła	Językowa	UAM	informuje,	że	z	dniem	20	września	2018	r.	od	godz.	9.00	na
stronie	ul.amu.edu.pl	rozpocznie	się	rejestracja	żetonowa	na	lektoraty	z	języka	obcego	specjalistycznego	dla	studentów	I	roku	studiów	stacjonarnych	drugiego	stopnia	oraz	jednolitych	magisterskich	i	trwać	będzie	do	14	października	2018	r.	do	godz.	24.00.	Hilf	mit	und	spende.	Deine	Spende	fließt	direkt	in	die	Weiterentwicklung	und	einen
störungsfreien	Betrieb	von	LearningApps.org.	mehr	erfahren	Patriotyzm	to	jedna	z	ważniejszych	i	potrzebnych	wartości	w	życiu	każdego	narodu.	Uczniowie	Zespołu	Szkół	nr	3	w	Łukowie	wykazali	się	taką	postawą	rywalizując	w	XI	edycji	Ogólnopolskiego	Konkursu	„Żołnierze	Wyklęci	–	Bohaterowie	Niezłomni”.Młodzież	poszukując	prawdy	historycznej
wykonała	prace	multimedialne	oraz	plastyczne	ukazujące	walkę	partyzantów	tzw.	drugiej	...	Jul	06,	2022	·	PassMark	Software	-	CPU	Benchmarks	-	Over	1	million	CPUs	and	1,000	models	benchmarked	and	compared	in	graph	form,	updated	daily!	Szkoła	Podstawowa	nr	8	im.	Bolesława	Zygmunta	Wirskiego	w	Chełmie,	ul	Połaniecka	10,	22-100	Chełm,
tel/fax	(82)	5637311	Mar	07,	2010	·	Z	ramienia	SP-16	w	spotkaniu	wziął	udział	Pan	Dyrektor	Rafał	Chylewski	oraz	nauczyciele	przygotowujący,	język	polski	-	Izabela	Mówka	oraz	język	angielski	-	Dominika	Borczon.	Zaszczytny	tytuł	laureata	konkursu	kuratoryjnego	z	języka	angielskiego	uzyskała	uczennica	Michalina	Tomczyk	z	wynikiem	ponad	90%.
Un	libro	è	un	insieme	di	fogli,	stampati	oppure	manoscritti,	delle	stesse	dimensioni,	rilegati	insieme	in	un	certo	ordine	e	racchiusi	da	una	copertina..	Il	libro	è	il	veicolo	più	diffuso	del	sapere.	L'insieme	delle	opere	stampate,	inclusi	i	libri,	è	detto	letteratura.I	libri	sono	pertanto	opere	letterarie.Nella	biblioteconomia	e	scienza	dell'informazione	un	libro	è
detto	monografia,	per	...	Konstytucja	3	maja,	właśc.Ustawa	Rządowa	z	dnia	3	maja	–	uchwalona	3	maja	1791	roku	ustawa	regulująca	ustrój	prawny	Rzeczypospolitej	Obojga	Narodów.Powszechnie	przyjmuje	się,	że	Konstytucja	3	maja	była	pierwszą	w	Europie	i	drugą	na	świecie	(po	konstytucji	amerykańskiej	z	1787	r.)	spisaną	konstytucją..	Uchwalona
przez	króla	Stanisława	Augusta	Poniatowskiego	…	Jun	18,	2022	·	Pamiętamy	ze	szkoły	kolejne	zbiory	liczb:	naturalnych,	całkowitych,	wymiernych.	Miło,	przyjemnie,	logicznie.	A	potem	nie	wiedzieć	czemu	zbiór	liczb	rzeczywistych.	Będziecie	ich	Państwo	bronić?	A	używaliście	ich	kiedykolwiek?	Naukę	matematyki	zaczynamy	zwykle	od	liczb	naturalnych
N	(na	rysunku	Natural	Numbers),	których	używamy	po	prostu	do	liczenia.	Definiuje	…	Aby	to	zrobić,	wystarczy	znaleźć	i	pielęgnować	wśród	elit	zdrajców	i	z	ich	pomocą	zmienić	samoświadomość	wielkiej	części	ludzi	do	tego	stopnia,	że	będą	nienawidzić	wszystkiego,	co	rosyjskie.	Znienawidzą	swój	własny	gatunek	nie	zdając	sobie	z	tego	sprawy.
Wszystko	inne	jest	kwestią	czasu.”	O	Rosji	natomiast	tak	rzekł”	Jul	06,	2022	·	PassMark	Software	-	CPU	Benchmarks	-	Over	1	million	CPUs	and	1,000	models	benchmarked	and	compared	in	graph	form,	updated	daily!
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