
mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 
 

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami 

sprawności językowej 

 

● Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, 

mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym 

związanych. 

● Z czego się składa? Z blisko 2000 ekranów interaktywnych, ponad 400 kart pracy, 

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

● Dla kogo? Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz 

podnoszeniem sprawności językowej dziecka. 

 

mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 to jedyny produkt multimedialny z propozycją na grupowe 

(tematyczne) zajęcia logopedyczne i scenariuszami profilaktyki logopedycznej na cały rok, a także 

jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek oraz dodatkowo z 

zakresu etapów ponadstandardowych. 

 

Finalista prestiżowego konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „Special Educational Needs 
Solutions”  – najważniejszej na świecie nagrody sektora edukacyjno-technologicznego 
 
Finalista konkursu Education Resources Awards 2021 w kategorii „special Education Resource or 
Equipment” 
 
Laureat nagrody głównej w kategorii Edukacja XVIII Konkursu Świat Przyjazny Dziecku 
organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka 
 
Wyrób medyczny – potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania 

 

Program mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 to: 

● największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczenia poszczególnych głosek (co 

więcej, ze względu na darmowe aktualizacje programu liczba ćwiczeń stale się powiększa!), 

● ponad 25 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej, 

● narzędzie Kartoteka (baza danych dla logopedy), które pozwala prowadzić zapiski dotyczące 

zajęć z uczniami i monitorować ich postępy, 

● prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy, 

● ćwiczenia pozwalające nagrywać, a następnie odsłuchiwać głos dziecka, 

● zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, karty pracy do wydruku, przewodnik 

metodyczny z notatnikiem logopedy, książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, 

mikrofon, głośniki, słuchawki i inne), 

● produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1 wchodzą: tradycyjne 

elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa; drukowane elementy 

wyposażenia: pięknie ilustrowana książka „Wyliczanki logopedyczne” cz.1, instrukcja użytkowania, 

dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów 



interaktywnych oraz tzw. Logopedycznik, czyli publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do 

każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze do części Tematyczne zajęcia logopedyczne 

(profilaktyka i zajęcia grupowe) cz. 1, a także poradnik metodyczny. 

 

W programie mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1 znajduje się materiał z następujących obszarów:  

● Szereg syczący  

● Szereg ciszący  

● Szereg szumiący  

● Głoska L  

● Głoska R  

● Różnicowanie głosek syczących  

● Różnicowanie głosek syczących i szumiących  

● Różnicowanie głosek trzech szeregów  

● Różnicowanie L-J  

● Różnicowanie R-L  

● Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną  

● Tematyczne zajęcia logopedyczne (profilaktyka i zajęcia grupowe) cz. 1 

● Kartoteka (baza danych dla logopedy) – moduł wspomagający diagnozę oraz monitorowanie 

postępów uczniów  

 

Praca z programami mTalent możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w 

każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do internetu – a także na 

praktycznie dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablica i monitor interaktywny, tablet, a nawet 

smartfon). 

 

Programy mTalent mogą być wykorzystywane podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość. 

Oprogramowanie mTalent – jako jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku – umożliwia pracę 

zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Jest 

to wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie – szczególnie dla najmłodszych dzieci. 

 

Cena detaliczna programu mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1: 1590 zł  

Licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska 
offline (praca bez dostępu do Internetu) 
 
+ szkolenie online z obsługi programu gratis! 

 

Wypróbuj bezpłatną wersję demo: https://www.mauthor.com/present/6138183699136512 

 

  

https://www.mauthor.com/present/6138183699136512


Opinie ekspertów o programie mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1 

 

● „Program świetnie sprawdza się w pracy w poradni. Gratulacje! Program ma bardzo 

przejrzysty układ treści, a polecenia do zadań są jasne i zrozumiałe. Dzieci nie potrzebują 

dodatkowych wyjaśnień, jak wykonać ćwiczenie (…). Obszerny materiał ze zbioru 

lingwistycznego (logopedyczny zbiór wyrazów, wyrażeń, zdań i tekstów, dołączony do 

programu) stwarza ogromne możliwości wykorzystania, zależne tylko od wyobraźni terapeuty. 

Ogromy plus za dużą bazę kart pracy, z których część można wykorzystać jako zadanie 

domowe do utrwalania ćwiczonego materiału, a część, po zalaminowaniu, jako uzupełnienie 

zbioru pomocy tradycyjnych w gabinecie. (…) Ekrany z logopedycznymi tekstami do 

uzupełniania sprawdzają się również jako uzupełnienie zajęć wspomagających naukę czytania 

lub niwelowanie trudności w tym zakresie. Bardzo ciekawą częścią są zadania na tematyczne 

zajęcia grupowe! My je wykorzystywaliśmy także na zajęciach indywidualnych. Program 

„Zajęcia logopedyczne” z serii mTalent jest ułożony poprawnie pod względem merytorycznym. 

Szczególnie docenią to początkujący logopedzi, bo pomoże im zaplanować i zrealizować 

kolejne etapy terapii”. 

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku  

 

● „Program Zajęcia Logopedyczne z serii mTalent jest bardzo dobrze przygotowany i pomocny 

podczas prowadzenia zajęć (zarówno z uczniami z lekką, jak i umiarkowaną 

niepełnosprawnością intelektualną). Na szczególną uwagę zasługują m.in. wyliczanki 

logopedyczne. Są naprawę świetne, także dla naszych dzieci. Grafika programu jest 

estetyczna, nieprzeładowana zbędnymi elementami. Przemyślany wizualny umiar to rzadkość 

na rynku pomocy multimedialnych. Ćwiczenia we wszystkich rozdziałach są przemyślane pod 

względem merytorycznym, ciekawe i nieszablonowe. Dzięki różnorodnym zadaniom dzieci 

rozwijają kompetencje w zakresie komunikowania się (rozumienia i nadawania mowy) oraz 

funkcje słuchowe. Program jest godny polecenia innym terapeutom”. 

– Terapeuci i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni  

 

● „Programy rozwinęły ciekawość poznawczą naszych uczniów, ponieważ bazują na 

umiejętnościach posiadanych przez dzieci, stopniowo wprowadzając na coraz wyższy poziom 

umiejętności. Dzieci z zaangażowaniem wykonują ćwiczenia logopedyczne, słuchowe. Są one 

dla nich atrakcyjne, wręcz traktowane jak zabawa, a nie terapia zaburzonych funkcji, co jest 

zdecydowanym plusem”. 

 – Renata Jakubowska, logopeda, pedagog specjalny, lider WND  



Wymagania techniczne 

 

Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych 

przeglądarek i systemów operacyjnych. 

 

Przeglądarki: 

● Google Chrome – od wersji 32, oraz wyższe wersje, 

● Mozilla Firefox – od wersji 27, oraz wyższe wersje, 

● Apple Safari od wersji 8 wzwyż, 

● Microsoft Edge. 

 

Systemy operacyjne:  

● Microsoft Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge), 

● Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari), 

● Apple iOS – od wersji 7.1.2 (Safari), 

● Google Android 7.1.1, 8, 9, 10 (Chrome i Edge),  

● Linux (Chrome i Firefox). 


