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mTalent Koncentracja i pamięć  

Nowość! Premiera wrzesień 2022 

 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć 

i koncentrację uwagi 

 

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

wyrównawczych i innych mających na celu 

kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi. 

● Z czego się składa? Z blisko 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, 

przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym 

pudełku. 

● Dla kogo? Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem 

sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych, 

spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi. 

 

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program mTalent 

Koncentracja i pamięć świetnie sprawdza się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem 

dysleksji, a także z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADD, ADHD), mającymi kłopoty z koncentracją i 

koordynacją wzrokowo-ruchową. 

 

mTalent Koncentracja i pamięć to: 

● jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku, 

● odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy 

z dzieckiem – ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodźców i kontroli poznawczej, 

● materiał podzielony na dwa obszary trudności – osobne ćwiczenia dla dzieci oraz dla starszych uczniów i 

młodzieży,  

● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, 

poradnik metodyczny), 

● przygotowane przez psychologów, pedagogów (w tym specjalnych) i językoznawców ćwiczenia z zakresu: 

pamięci (roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), koncentracji uwagi (podzielności, selektywności, 

trwałości, przerzutności), a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów relaksacji. 

 

W programie wydzielono ćwiczenia pogrupowane w następujących działach: 
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● Rozgrzewka (ćwiczenia wstępne) 

● Pamięć wzrokowa 

● Pamięć słuchowa 

● Pamięć słuchowo-wzrokowa 

● Spostrzegawczość 

● Szybkość reakcji (nazywanie, liczenie) 

● Podzielność uwagi 

● Łamigłówki 

● Koordynacja wzrokowo-ruchowa 

● Rozmaitości (ćwiczenia kształtujące umiejętności planowania, organizowania, hamowania i inne) 

 

 

Cena detaliczna programu mTalent Koncentracja i pamięć: 2290 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/6532447247925248 

 

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), 
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● Apple iOS – od wersji 7.1.2 (Safari), 

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

● Linux (Chrome i Firefox). 
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