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mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych 

Nowość! Premiera wrzesień 2022 

 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji 

wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji. 

 

● Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, mających na celu wspomaganie terapii wad 

wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych. 

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

zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

● Dla kogo? Dla logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w wyżej wspomnianym 

zakresie.  

 

mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych to jedyny na rynku interaktywny produkt służący do 

wspomagania terapii wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.  

 

Program Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych to: 

● odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie środowiska terapeutów w postaci braku nowoczesnych 

materiałów przeznaczonych do prowadzenia zajęć logopedycznych z uczniami starszymi i młodzieżą, 

● materiał podzielony na obszary, które najczęściej są realizowane w pracy logopedycznej z uczniem starszym i 

młodzieżą (ew. dorosłym), 

● materiały zaprojektowane i dostosowane do starszego odbiorcy, nie zawierają infantylnych przykładów, 

● projekt graficzny ekranów i interfejs dostosowany do odbiorcy starszego, 

● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. pomoce tradycyjne, autorska książka z 

wprawkami i tekstami logopedycznymi nadającymi się do ćwiczeń z uczniami starszymi i dorosłymi, poradnik 

metodyczny). 

 

Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych wchodzą:  tradycyjne 

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

drukowane elementy wyposażenia: drukowana książka „Wprawki i teksty logopedyczne”, instrukcja użytkowania, 

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

notatnik logopedy i poradnik metodyczny. 

 

W programie zaproponowano ćwiczenia z takich działów jak: 

● Głoska R (R po spółgłoskach, R przed spółgłoskami, R w otoczeniu samogłoskowym, R – zbitki spółgłoskowe i 

reduplikacje, R – różnicowanie w wybranych pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych, Różnicowanie R z L i J) 
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mailto:media@egis.com.pl?subject=Kontakt%20w%20sprawie%20oferty
http://egismedia.pl/


 

 

Nowoczesne technologie dla edukacji 

 

  

 12 410 86 10 

 724 999 106 

 www.egismedia.pl 

 

ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków 

tel.: (12) 410 86 10 

fax: (12) 410 86 11 

kom.: 724 999 106 

mail: media@egis.com.pl 

 

● Głoski dentalizowane – szereg syczący 

● Głoski dentalizowane – szereg szumiący 

● Cechy prozodyczne mowy 

● Wprawki dykcyjne 

● Narządy mowy – działanie (ilustracje lub plansze 3D) 

● Rozmaitości 

 

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

i czasie 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. 

 

Cena detaliczna programu mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych:  1890 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! 

 

 

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. 
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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). 
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