
mTalent Trudności w pisaniu 
 

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii 

oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej 

 

● Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 

rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem 

mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki 

pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. 

● Z czego się składa? Z blisko 1000 ekranów interaktywnych, prawie 100 kart pracy, 

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym 

pudełku. 

● Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się 

wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.  

 

mTalent Trudności w pisaniu to innowacyjny, a jednocześnie prosty w użyciu zestaw 

kształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący 

rękę do trudnej, ale niezbędnej sztuki pisania. To także największy dostępny na rynku 

materiał ćwiczeniowy uwzględniający wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki 

pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń. 

 

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 

 

Program Trudności w pisaniu to: 

● atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki, 

● zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia 

rozmachowe na tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych – poza 

umiejętnością pisania – obszarów przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. 

mowa, precyzja, propriocepcja, koordynacja ogólna), 

● dostosowany przez specjalistę materiał do pracy z czterema zróżnicowanymi pod 

względem wieku, rozwoju i możliwości grupami (są tu zadania dla: trzylatków, 

czterolatków, pięciolatków oraz dla grupy dzieci 6- i 7-letnich), 

● technologia wspomagająca intuicję w edukacji, np. automatyczna kontrola 

prawidłowego kierunku, kształtu, kolejności kreślenia w przypadku liter, kontrola 

liczby, przeciętych konturów i pominiętych punktów, 

● pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) i diagnozie 

kontrolnej, 

● zestaw pomocy dodatkowych, uatrakcyjniających ćwiczenia paluszków, 



● przewodnik metodyczny napisany przez specjalistkę w zakresie trudności w pisaniu i 

wieloletnią członkinię Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji – 

Małgorzatę Różyńską. 

 

Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Trudności w pisaniu wchodzą: podręcznik 

metodyczny napisany przez specjalistę trudności w pisaniu i wieloletniego członka Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Małgorzatę Rożyńską, książka ze szkoleniem 

z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, pomoce dydaktyczne do 

ćwiczenia paluszków typu: krążek rehabilitacyjny, kredki, farby do malowania palcami, 

drewniany bączek, tacka i pęseta. 

 

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 Trudności w pisaniu: 1350 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 wersję demo: https://www.mauthor.com/present/4624932541300736 

 

  

https://www.mauthor.com/present/4624932541300736


Opinie ekspertów o programie mTalent Trudności w pisaniu 

 

● „Program Trudności w pisaniu wyróżnia się bogatą ofertą ćwiczeń, o różnym stopniu 

trudności, dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Ćwiczenia 

nastawione są przede wszystkim na rozwijanie sprawności grafomotorycznej, o której 

stanowi koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa oraz sprawność 

manualna (przykładowe ćwiczenia znajdują się w niniejszym przewodniku). W 

związku z tym dzieci w wieku przedszkolnym mogą sukcesywnie przygotować się do 

pisania, zaś te, które rozpoczęły naukę w szkole, mają okazję doskonalić 

umiejętność pisania liter. Konstrukcja programu umożliwia wielorazowe powtórki, 

nieodzowne w postępowaniu terapeutycznym, utrzymując na wysokim poziomie 

zainteresowanie i aktywność dziecka (...)”. 

– Małgorzata Rożyńska, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji, autorka publikacji z zakresu dysleksji i pomocy 

terapeutycznych dla dzieci z dysleksją. Współautorka metody „ortograffiti z 

Bratkiem”.  



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). 


