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Programy multimedialne i komputerowe 

Lp. nazwa opis 
jedn. 
miary 

ilość 

1. 
Program multimedialny 
do matematyki klasy 1-
3 

Pakiet programów multimedialnych do nauczania matematyki dla szkół podstawowych, przeznaczony do 
nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Powinien zawierać zestaw 
ćwiczeń, zabaw, filmów, gier oraz zadań interaktywnych odpowiadających zakresem tematycznym klasom  
1-3 i być dostosowany do podstawy programowej oraz umożliwiać pracę z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Program swoim zakresie powinien wprowadzać zadania związane z 
dodawaniem, odejmowaniem, figurami płaskimi i przestrzennymi, miarami i wagami, czasem, 
przeliczaniem dziesiątkami, temperaturą, mnożeniem, dzieleniem, własnościami liczb, ułamkami zwykłymi, 
zbiorami. Powinien mieć zastosowanie na tablice interaktywne oraz komputery. Działać w trybie online i 
offline, umożliwiać wydruk kart pracy dla uczniów. Np. Matematyka bez reszty Pakiet 3 części. 

zest 1 

3. 
Program multimedialny 
do przyrody 

Program multimedialny do wykorzystania na tablicy interaktywnej do nauczania przyrody w szkole 
podstawowej w klasach 4-6. Powinien zawierać zagadnienia zgodne z podstawą programową. Pozwalać na 
wyjaśnienie uczniom omawianych tematów za pomocą prezentacji materiału w postaci animacji, filmów, 
symulacji, prezentacji multimedialnych i zdjęć. Zawierać również zbiór interaktywnych ćwiczeń 
umożliwiających gruntowne utrwalenie wiedzy i szybsze jej przyswojenie. Powinien zawierać m.in. takie 
tematy jak: obserwacje przyrodnicze , przyrządy ułatwiające obserwacje przyrody, wyznaczanie kierunków 
świata, skala mapy, trzy stany skupienia wody, rozszerzalność termiczna ciał, organizmy samożywne i 
cudzożywne, życie w jeziorze, gleba, zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona, segregacja 
odpadów, ukształtowanie powierzchni Polski, parki narodowe w Polsce, walory turystyczne Warszawy, 
Krakowa i Trójmiasta, układy: kostny i mięśniowy, oddechowy, składniki pokarmowe i zrównoważona 
dieta, oddziaływanie elektrostatyczne, prąd elektryczny, magnesy, Układ słoneczny, ruch obrotowy Ziemi a 
zmiana dnia i nocy, ruch obiegowy Ziemi a zmiany pór roku, odkrycia geograficzne, strefy krajobrazowe, 
sawanna i pustynia gorąca, mieszaniny jednorodne i niejednorodne, roztwory wodne, prędkość .Np. 
Lekcjoteka Przyroda 

zest 1 
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4. 
Program edukacyjny do 
nauki arytmetyki 

Multimedialny program komputerowy do nauki arytmetyki powiązany z ekologią.  Dziecko powinno 
poznawać zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne równocześnie doskonaląc umiejętności liczenia i 
wykonywania zadań arytmetycznych, zadań związanych z obliczeniami zegarowymi, płaceniem i 
przeliczaniem pieniędzy. Program powinien działać na kilku poziomach trudności. Np. Klik uczy liczyć w 
zielonej szkole-program edukacyjny 

szt 1 

5. 
Program komputerowy 
wspierający naukę 
czytania 

Multimedialny program wspierający naukę czytania dla dzieci w wieku 5-10 lat. W programie powinny 
znajdować się ćwiczenia uczące alfabetu oraz czytania i pisania. Gra powinna być przeznaczona dla kilku 
graczy. Np. Edukacja. Alfabet, nauka czytania i pisania. Program multimedialny 

szt 1 

6. 
Program komputerowy 
dla młodszych dzieci 

Program multimedialny przeznaczony dla dzieci młodszych. Powinien zawierać zadania kształcące 
umiejętności rozpoznawania podstawowych kształtów, kolorów i dźwięków, podstawy czytania, pisania, 
liczenia, nazywania osób, przedmiotów, zwierząt. Np. Socrates 101 Prostych ćwiczeń 

szt 2 

7. 
Program komputerowy 
dla młodszych dzieci 

Program multimedialny dla młodszych dzieci. Powinien  zawierać zabawy i ćwiczenia doskonalące 
umiejętności czytania, pisania i liczenia, doskonalenie pamięci i rozumienia, porównywanie i ćwiczenie 
spostrzegawczości, naukę zasad odczytywania zegara. Np. Socrates 102 ciekawe zadania 

szt 1 

8. 
Program komputerowy 
dla młodszych dzieci 

Program multimedialny dla młodszych dzieci. Powinien zawierać zadania, eksperymenty, związane z fizyką 
i wykorzystaniem jej w życiu codziennym Np. "Socrates" 103 fascynujące eksperymenty 

szt 1 

9. 
Program komputerowy 
dla młodszych dzieci 

Program multimedialny dla młodszych dzieci. Powinien zawierać zadania uczące: rozpoznawania kolorów, 
kształtów i figur, podstaw pisania, czytania i liczenia, kojarzenia dźwięków z ich źródłem, nazw zawodów, 
narzędzi czy sportów, tworzenia prostych konstrukcji z kolorowych figur. Np. Socrates – 111 zabaw i 
ćwiczeń 

szt 1 

10. 

Specjalistyczny 
program przeznaczony 
dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

Specjalistyczny program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową 
bądź sprzężoną do terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania 
stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, powinien zawierać 
minimum 1000 interaktywnych ćwiczeń i karty pracy do wydruku. Umożliwiać pracę indywidualną i w 
grupie. Współpracować z tablica interaktywną i komputerem. Zadania zawarte w programie powinny 
ćwiczyć: poczucie sprawstwa, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową i 
koordynację słuchowo- ruchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, sferę grafomotoryczną. 
Powinny się w nim znajdować zabawy matematyczne, przyrodnicze, kształcące stosunki przestrzenne, 
myślenie, sferę społeczną, umiejętność koncentracji. Np. Z Tosią przez pory roku 

zest 1 
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11. Program komputerowy  
Program komputerowy zawierający różnego rodzaju kolorowanki, loteryjki i składanki obrazkowe. 
Powinien zawierać zadania, które polegają na numerowaniu 
i liczeniu przedmiotów widocznych na obrazku. Np. Układanki dobieranki 

szt 1 

12. 
Tangram program na 
komputer 

Gra logiczna tangram przeznaczona na komputer. Powinna ćwiczyć logiczne myślenie, percepcję 
wzrokowo-ruchową, kształcić umiejętność koncentracji, spostrzegawczości, rozwijać myślenie 
matematyczne i wyobraźnię dziecka, a także uczyć znajomości podstawowych figur geometrycznych. 

szt 1 

13. 
Program komputerowy 
z układankami 

Program komputerowy zawierający układanki związane tematycznie z porami roku. Np. Układanki - pory 
roku 

szt 4 

14. 
Program komputerowy 
z kolorowankami 

Program komputerowy zawierający minimum 50 obrazków do kolorowania. szt 5 

15. Program komputerowy 
Program komputerowy zawierający różnego rodzaju kolorowanki, loteryjki i składanki obrazkowe. 
Powinien zawierać zadania, które polegają na numerowaniu 
i liczeniu przedmiotów widocznych na obrazku Np. Układanki dobieranki III 

szt 2 

16. 
Program do matematyki 
klasy SP 4-6 

Program multimedialny do wspomagania realizacji zagadnień matematycznych w klasach 4-6 szkoły 
podstawowej. Powinien być zgodny z podstawą programową. Zawarte w nim zadania, gry, ćwiczenia, 
zabawy a także karty pracy powinny obejmować wszystkie zagadnienia wyszczególnione w podstawie 
programowej, w tym: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach 
naturalnych, liczby całkowite, podstawy algebry, proste i odcinki, wielokąty, koła, kąty, bryły i związane z 
nimi obliczenia, elementy statystyki opisowej, obliczenia praktyczne, zadania tekstowe dotyczące 
wszystkich zagadnień. Np. Już umiem - Matematyka (klasa 4-6) 

zest 1 

17. 
program do matematyki 
-licencja 
wielostanowiskowa. 

Program dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami matematyki. Powinien zawierać 
ćwiczenia dotyczące: klasyfikacji, słownego zapisywania liczb, zaznaczania liczb na osi liczbowej, 
interpretacji sumy i różnicy na osi liczbowej, rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest 
liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie, rysowania 
kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości), 
rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi), rysowanie 
wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi, rysowanie wszystkich 
prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia), 
ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Np. MNBT Matematyka nie musi być trudna 

szt 1 
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18. 
edukacyjny program 
multimedialny do 
logorytmiki 

Edukacyjny pakiet - program multimedialny wykorzystujący muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. 
Powinien zawierać zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka. 
Umożliwiać pracę indywidualną i grupową, Powinien umożliwiać tworzenie autorskich programów 
lekcyjnych. W programie powinno być zawartych nie mniej niż 100 ćwiczeń ruchowych, słuchowych, a 
także słowno-muzycznych opartych na wierszach i piosenkach. Np. Logopedia Pro - Logorytmika 

zest 1 

19. 

ćwiczenia 
usprawniające mowę-
program multimedialny 
do logorytmiki i 
logopedii 

Program multimedialny do usprawniania mowy. Powinien zawierać ćwiczenia poszczególnych narządów 
mowy, ćwiczenia fonacyjne, oddechowe oraz ćwiczenia dłoni. Ćwiczenia powinny być zróżnicowane pod 
względem wieku dziecka, posiadanej wady wymowy, z podziałem na poszczególne narządy mowy (wargi, 
język, podniebienie miękkie lub żuchwa), jak również z podziałem na konkretne głoski. Np. ZOOminki - 
ćwiczenia usprawniające mowę 

szt 1 

20. 
Pakiet logopedycznych 
gier 

Zestaw programów - gier wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami 
mowy spowodowanymi uszkodzeniem słuchu lub innego pochodzenia. Pakiet powinien zawierać nie mniej 
niż 10 gier: 
- zachęcających dziecko do wydawania dźwięków i pobudzających je do mówienia 
- ćwiczących wydłużanie fazy wydechowej, 
- realizujących tzw. lusterko mowy 
- ćwiczących głośność mowy 
- ćwiczących rytmikę mowy 
- utrwalających różnicowanie artykulacji głosek sz i s. 
- wspomagających trening modulacji wysokości głosu i intonacji mowy 
- służących ćwiczeniom modulacji wysokości głosu oraz intonacji wypowiedzi 
- pomagających w treningu modulacji wysokości głosu i intonacji mowy 
Np Logo Gry. 

zest 1 

21. 
program wspomagający 
komunikację 
alternatywną 

Program do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomagający w nawiązywaniu 
komunikacji z osobami niemówiącymi oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami, czytania, 
pisania. Powinien umożliwiać tworzenie książek komunikacyjnych, opracowywanie planów dnia, tablic, 
kart pracy itp. Program powinien zawierać  zbiór symboli PECS (zarówno czarno-białych, jak i kolorowych) 
oraz możliwość tworzenia i dodawania do bazy własnych symboli. Np. Boardmaker 

szt 1 
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22. 

Multimedialny system 
do wspomagania 
rozwoju pamięci i 
koncentracji wraz ze 
scenariuszami zajęć 

Pakiet do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi zawierający 
multimedialne gry edukacyjne oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Powinien zawierać licencję 
wielostanowiskową na min.15 stanowisk. Powinien umożliwiać dostosowanie ćwiczeń do wieku i 
możliwości każdego ucznia. Ćwiczenia i gry powinny mieć wiele poziomów trudności. Pakiet powinien 
zawierać nie mniej niż 100 ćwiczeń edukacyjnych oraz zeszyty metodyczne dla I i II etapu edukacyjnego 
zawierające gotowe scenariusze zajęć. Np. Akademia Umysłu. UCZEŃ EDU 

zest 1 

23. 

program multimedialny 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

Program multimedialny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program powinien kształtować 
kompetencje społeczne uczestników, uczyć rozpoznawania nominałów pieniędzy, kontrolowania emocji, 
zawierać ćwiczenia pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, ćwiczenia wpływające na  rozwój procesów 
myślowych. Np. Akademia finansowa 

szt 1 

24. 

program multimedialny 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

Program multimedialny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powinien zawierać ćwiczenia i 
zadania uwzględniające trudności osób niepełnosprawnych , w szczególności kształtujące: odbieranie 
wrażeń wzrokowych i słuchowych, koncentrowanie uwagi na zadaniach, rozwój podzielności i zakresu 
uwagi, 
 abstrahowanie i uogólnianie istotnych związków,   
 zapamiętywanie wielości bodźców wzrokowych i słuchowych,  trenowanie hamowania impulsywnych 
reakcji wyboru, umiejętność korzystania z komputera, tabletu. Np. Akademia emocji i uczuć 

szt 1 

25. 

Zestaw ćwiczeń dla 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym 
i znacznym zawierający 
materiały 
multimedialne- 

Multibook zawierający materiały multimedialne. Powinien oferować interaktywne ćwiczenia, zdjęcia, 
prezentacje z nagraniami, np. odgłosów zwierząt, ćwiczenia poczucia sprawstwa (w formie prostego 
tworzenia obrazków). Nie mniej niż 160 interaktywnych stron, do wykorzystania na komputerze i tablicy 
interaktywnej. Np. Pewny start Cztery pory roku Wersja rozszerzona Materiały interaktywne  

zest 1 

26. 
Program aktywizujący i 
edukacyjny- zestaw 
gier aktywizujących 

Zestaw min. 8 gier aktywizujących, wprowadzających w świat komputerów, uczących posługiwania się 
myszą komputerową, klawiaturą, kierowaniem kursora. Np. MegaMix  

szt 1 

27. Zestaw kart pracy oraz Zestaw wspomagający rozwój umiejętności kluczowych u uczniów klas młodszych, takich jak czytanie, zest 1 
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interaktywnych 
ćwiczeń 
wspomagających 
rozwój kluczowych 
kompetencji uczniów w 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

pisanie, liczenie. Program zawierający ćwiczenia interaktywne i karty pracy. Powinien zawierać ćwiczenia 
wspierające funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytania, pisania. liczenia: koncentrację 
uwagi, sylabizowanie i budowanie zdań, pamięć wzrokową i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych: 
analizy i syntezy, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne, 
myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, 
segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć. Zestaw powinien łącznie zawierać 
nie mniej niż 250 ćwiczeń i zadań interaktywnych, a także karty pracy. Np. Umiem czytać, pisać i liczyć - 
komplet 

28. 

materiały do pracy z 
dziećmi i młodzieżą z 
Orzeczeniem o 
Potrzebie Kształcenia 
Specjalnego 

Materiały powinny zawierać zestaw ćwiczeń i zadań, nagrań, piosenek, zabaw usprawniających procesy 
poznawcze dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, karty pracy w formie elektronicznej, gotowe dokumenty do 
wykorzystania przy opracowywaniu IPETów. Np. Teczka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z Orzeczeniem o 
Potrzebie Kształcenia Specjalnego 

zest 1 

 


