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Główne zalety 
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PEWNY START

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00 (w okresie od września do października 
w godzinach 8.00 – 17.00).

Skorzystaj z Livechat na:
wszpwn.pl

Zadzwoń
22 69 54 800

Napisz do nas – formularz kontaktowy na:
wszpwn.pl/pl/kontakt/

Znajdź Reprezentanta na:
wszpwn.pl/pl/reprezentanci

Wybierz dla siebie dogodną formę kontaktu:

Skontaktuj się z nami! 
Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:
•  oferty wydawniczej,
•  zamówień oraz reklamacji,
•  materiałów dla nauczycieli i Akademii PWN,
•  aktualnych spotkań i konkursów organizowanych przez Wydawnictwo.
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  s. 2 Pewny start. Cztery pory roku
s. 10 Pewny start. Mój dobry rok
s. 26 Pewny strat. Świat wokół mnie
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PWN Moc wiedzy
PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze 
rozumiemy wagę naszego zobowiązania i cenimy tradycję, na której wychowały się pokolenia Polaków. 
Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi 
i zdobywaniu nowych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów.
Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy 
dla siebie sposób. W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie nauki, edukacji i biznesu, 
a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe 
obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne i – dzięki naszym produktom 
oraz usługom – wspierać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu przez całe życie.
Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog publikacji dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, wydany przez PWN na rok szkolny 2017/2018. 
Pragniemy podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nasze materiały edu-
kacyjne z serii Pewny start. Dzięki Państwa zainteresowaniu, dzieleniu się z nami 
swoimi potrzebami i spostrzeżeniami, stale rozwijamy i doskonalimy ofertę naszych 
publikacji. W roku szkolnym 2017/2018 przygotowaliśmy nowości: materiały łączące 
rozwijanie funkcji poznawczych i kompetencji społecznych – Pewny start. Wokół pór 
roku, nowe materiały uzupełniające pakiet Pewny start. Mój dobry rok, oraz 10 publi-
kacji z cyklu Pewny start. Instrukcje zachowań. 
W rozpoczynającym się roku szkolnym będzie obowiązywała nowa podstawa pro-
gramowa kształcenia specjalnego. W zgodzie ze zmianami w podstawie programo-
wej rozszerzyliśmy naszą serię o materiały ćwiczeniowe Pewny start. O dojrzewaniu. 
Dziewczęta oraz Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy.
Wszystkie publikacje przygotowaliśmy z troską i dbałością o potrzeby uczniów oraz 
pracujących z nimi pedagogów. Miło nam przekazać Państwu, że nasze wysiłki zosta-
ły docenione również przez kapitułę konkursu Świat przyjazny dziecku, która przyzna-
ła serii Pewny start wyróżnienie w kategorii wydawnictw edukacyjnych.
Życzymy Państwu satysfakcjonującej pracy z naszymi materiałami.

Dorota Twarowska 
Prezes Zarządu
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Pewny start. Cztery pory roku
s. 4 Materiały ćwiczeniowe
s. 6 Materiały edukacyjne
s. 8 Materiały edukacyjne
s. 9 Pakiety

Pewny start 
Cztery pory roku
Materiały pomagają wszechstronnie stymulować rozwój i usprawniać funkcje poznawcze 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 y Treści edukacyjne nawiązują do pór roku, zmian w przyrodzie i otaczającym świecie.
 y Seria publikacji zawiera ponad 300 kart pracy (część do wielokrotnego użytku).
 y Ćwiczenia usprawniają wszystkie niezbędne funkcje poznawcze.
 y Zadania przygotowują do nauki czytania, pisania i liczenia.

Publikacja otrzymała Nagrodę Główną w XIII edycji konkursu 
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy I–III.
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 

MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY INTERAKTYWNE

PEWNY  

START
Ćwiczenia interaktywne dla uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
oraz niepełnosprawnością intelektualną
WERSJA ROZSZERZONA

Co
py

rig
ht

 ©
 by W

yd
awnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.    •    Warszawa 2014    •    Wszelkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-262-2309-9

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl

infolinia: 801 30 40 50

Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Jesień
Zima
Wiosna, lato 

Zeszyty z kartami pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój ucznia, 
usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne. Zaproponowane ćwicze-
nia kształtują m.in. koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, 
rytmizację-synchronizację, zapamiętywanie informacji, umiejętności grafo-
motoryczne, orientację przestrzenną. Zawierają różnorodne zadania: ry-
sowanie i pisanie po śladzie, wycinanie, wklejanie, dopasowywanie części 
obrazków, kolorowanie, łączenie linią, układanie prostych historyjek obraz-
kowych. Dzieci poznają cyfry, stosunki przestrzenne, symbolikę pór roku, 
a także uczą się samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. 
Trzy zeszyty zawierają w sumie 162 karty pracy: Jesień – 41 kart, Zima – 52 
karty, Wiosna, lato – 69 kart.

Umiem to zrobić

Publikacja zawiera 24 karty z rysunkami konturowymi do prac plastycz-
nych. Inspirują one do zastosowania różnych technik: rysowania, malowa-
nia, wydzierania, a także wyklejania papierem kolorowym, kulkami z krepi-
ny, kawałkami papieru kolorowego lub plasteliny. Rozwijają umiejętności 
manualne i wyobraźnię ucznia.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Pewny start. Cztery pory roku   Materiały ćwiczeniowe
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Pewny start. Cztery pory roku   Materiały ćwiczeniowe
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Karty pracy 
Wiosna, lato

Karty zadaniowe 
Umiem to zrobić

Karty pracy 
Jesień

Karty pracy 
Zima
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Pewny start. Cztery pory roku   Materiały edukacyjne

Poznaję litery

Poznaję litery to 81 kart wyrazowo-obrazkowych do nauki czytania me-
todą globalną. Czytelne zdjęcia i starannie dobrana czcionka pozwalają 
na szybkie zapamiętanie obrazu graficznego wyrazu, doskonalą percepcję 
wzrokową i koncentrację uwagi. Oddzielnie wydrukowane kartoniki z wy-
razami pomagają ćwiczyć i sprawdzać ich całościowe zapamiętywanie. Do-
datkowo z myślą o dzieciach lepiej funkcjonujących, które opanowały już 
m.in. analizę i syntezę głoskową, zaproponowano plansze ze znakiem gra-
ficznym litery – każdą zilustrowano kolorową, realistyczną grafiką.

Poznaję liczby

Poznaję liczby to 31 kart z cyframi od 1 do 10, zilustrowanych odpowiednią 
liczbą elementów – realistycznych przedmiotów, warzyw, owoców czy zwie-
rząt. Dodatkowo zestaw wzbogacono o karty ćwiczeniowe. Pracując z nimi, 
dziecko doskonali sprawność liczenia oraz utrwala obraz graficzny liczby. 
Dla ułatwienia systematycznej nauki karty zostały przygotowane tak, aby 
można było z nich korzystać wielokrotnie.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE
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Pewny start. Cztery pory roku   Materiały edukacyjne

Karty do nauki czytania 
Poznaję litery

Karty matematyczne 
Poznaję liczby
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Pewny start. Cztery pory roku   Materiały interaktywne

Ponad 160 interaktywnych ćwiczeń i multime-
dialnych prezentacji

 y bogate materiały multimedialne (zdjęcia, nagra-
nia, pokazy)

 y ćwiczenia wzmacniające poczucie sprawstwa
 y system wzmocnień umożliwiający samodzielną 
pracę i motywujący do niej

 y uniwersalna pomoc dydaktyczna, do zastosowa-
nia także niezależnie od publikacji Pewny start. 
Cztery pory roku.

Ćwiczenia do wykorzystania:
 y na komputerze, rzutniku lub tablicy interaktywnej
 y do prezentacji przez nauczyciela lub do pracy in-
dywidualnej ucznia.

 MATERIAŁY INTERAKTYWNE

PEWNY  

START
Ćwiczenia interaktywne dla uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
oraz niepełnosprawnością intelektualną
WERSJA ROZSZERZONA

Co
py

rig
ht

 ©
 by W

yd
awnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.    •    Warszawa 2014    •    Wszelkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-262-2309-9

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl

infolinia: 801 30 40 50

UNIKALNE

Bezpłatna 
wersja ćwiczeń 
interaktywnych jest 
dostępna online 

na wszpwn.pl 
i zawiera 35 zadań

przejście 
do kolejnego 
ćwiczenia

przejście 
do poprzedniego 

ćwiczenia

możliwość wyświetlenia  
rozwiązania ćwiczenia

zamykanie 
ćwiczenia

nagranie 
polecenia

możliwość zrobienia 
jeszcze raz całego 

ćwiczenia od początku
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Pewny start. Cztery pory roku   Pakiety

Cztery pory roku

 y zawiera kompletny zestaw materiałów usprawniających funkcje poznawcze 
na cały rok szkolny

 y ćwiczenia i karty pracy wszechstronnie stymulują rozwój dziecka
 y materiały są zgodne z podstawą programową kształcenia specjalnego

W skład pakietu wchodzą:
 Jesień  Zima  Wiosna, lato  Umiem to zrobić  Poznaję litery 
 Poznaję liczby

Cztery pory roku. Jesień, Zima, Wiosna, lato

Mniejszy pakiet zawiera karty pracy:
 Jesień  Zima  Wiosna, lato

 PAKIETY   Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

Wskazówki do pracy:
 y propozycje form pracy z zestawem Pewny 
start. Cztery pory roku dla uczniów z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym

 y dodatkowe polecenia o wyższym stopniu 
trudności do wszystkich kart pracy

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Materiały rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, wszechstronnie stymulują rozwój 
i usprawniają funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczegól-
nie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 y Seria składa się 20 publikacji.

 y Materiały nawiązują do pór roku.

 y Zadania pozwalają między innymi pracować nad rozwijaniem takich kompetencji 
społecznych jak: funkcjonowanie w roli ucznia, słuchanie i uczestniczenie w rozmowie, 
dokonywanie wyborów, przedstawianie własnych 
propozycji, bezpieczne zachowania w miejscach 
publicznych, dbanie o porządek, dbanie o higienę. 

 y Ćwiczenia usprawniają niezbędne funkcje poznawcze: 
koordynację wzrokowo-ruchową, rozumienie mowy, 
rozumienie nowych pojęć, myślenie przyczynowo-
skutkowe, pamięć, orientację przestrzenną.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy IV–VIII.

Pewny start
Mój dobry rok

Pewny start. Mój dobry rok
s. 12 Materiały ćwiczeniowe
s. 18 Materiały edukacyjne
s. 22 Materiały interaktywne
s. 24 Pakiety

Publikacje rekomendowane przez Lidię Klaro-Celej, współautorkę 
podstawy programowej kształcenia specjalnego.
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 

MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY INTERAKTYWNE

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe

Lubię jesień
Lubię zimę
Lubię wiosnę, lubię lato

Zeszyty z kartami pracy, które rozwijają niezbęd-
ne kompetencje społeczne, jak również uspraw-
niają funkcje poznawcze. Treści kart pracy odno-
szą się do sytuacji społecznych związanych z po-
rami roku, sytuacjami i świętami, z jakimi uczeń 
styka się w ciągu roku kalendarzowego zarów-
no w szkole, jak i w domu, w środowisku bliskim 
i dalekim. Materiały usprawniają m.in. motorykę 

małą, spostrzeganie, rozwijają mowę czynną, my-
ślenie przyczynowo-skutkowe. Zawierają różno-
rodne ćwiczenia: czytanie, wpisywanie liter, pisa-
nie po śladzie, liczenie, wycinanie, wklejanie, do-
strzeganie różnic, opowiadanie, kolorowanie, 
rozwiązywanie krzyżówek, układanie historyjek 
obrazkowych.
Trzy zeszyty zawierają w sumie 164 karty pra-
cy: Lubię jesień – 56 kart, Lubię zimę – 52 karty, 
Lubię wiosnę, lubię lato – 56 kart.

Ola, Adam i ich rok

Publikacja zawiera 20 czytanek, których boha-
terami są Ola i Adam. Opowiadają oni o różnych 
wydarzeniach związanych z porami roku, święta-
mi, wydarzeniami rodzinnymi. Są to krótkie tek-
sty napisane w języku tzw. łatwym do czytania – 
każdemu tekstowi towarzyszy kolorowa ilustracja. 
Wszystkie czytanki mają dwie wersje: pełen tekst 
oraz tekst z lukami do uzupełnienia za pomocą 
naklejek dołączonych do publikacji. Czytankom 
towarzyszą także ćwiczenia oraz – zamieszczona 
na końcu publikacji – krzyżówka.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe

Karty pracy 
Lubię wiosnę, 

lubię lato

Naklejki do czytanek 
Ola, Adam i ich rok

Karty pracy 
Lubię jesień

Karty pracy 
Lubię zimę

Czytanki 
Ola, Adam i ich rok
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe

Matematyka 

Karty pracy z zakresu poznawania cyfr i elementar-
nych działań matematycznych w zakresie 10. Zeszyt 
podzielony na 11 działów o następującej strukturze:

 y wprowadzenie cyfry
 y pisanie cyfry po śladzie 
 y rozpoznawanie cyfry
 y przeliczanie elementów w zbiorze
 y aspekt porządkowy cyfry
 y dodawanie i odejmowanie 
 y przygotowanie do wprowadzenia kolejnej cyfry.

Zeszyt zawiera 106 kart pracy.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Czytanie i pisanie

Zeszyt z ćwiczeniami ułatwiającymi poznanie liter 
i naukę czytania. W materiałach zaprezentowany 
jest obraz graficzny litery małej i wielkiej, pisanej 
i drukowanej. Materiały pomagają w nauce czytania 
globalnego. Zeszyt zawiera 111 kart pracy.

Przyroda

Zeszyt z ćwiczeniami ułatwiającymi identyfikowa-
nie zjawisk pogodowych, poznanie symboli zwią-
zanych z pogodą, rozpoznanie pory roku po zmia-
nach zachodzących w przyrodzie. Zeszyt zawiera 
100 kart pracy.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe

Karty pracy 
Czytanie i pisanie

Karty pracy 
Matematyka

Karty pracy 
Matematyka

Karty pracy 
Przyroda
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Zeszyt techniczny

Publikacja pomaga m.in. w usprawnianiu motoryki 
małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Składa się 
z 29 kart, w tym 2 kart formatu A3. Karty zawierają 
różnorodne ćwiczenia: wylepianie z plasteliny, stem-
plowanie, wyklejanie makaronem, wydzieranie z pa-
pieru kolorowego, wypychanie gotowych elemen-
tów, składanie form przestrzennych, formowanie ku-
lek z bibuły i waty. Do niektórych zadań dołączone są 
instrukcje obrazkowe, które pokazują w jaki sposób 
należy wykonać dane zadanie.

Zeszyt plastyczny

Publikacja pomaga w rozwijaniu zainteresowań pla-
stycznych uczniów, wzmacnianiu poczucia spraw-
stwa i wiary we własne siły, rozwijaniu koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Zeszyt składa się z 31 kart: 24 
karty do kolorowania kredkami oraz 7 kart do malo-
wania farbami, pastą do zębów, świecą, wyklejania 
kolorowym papierem oraz do tworzenia kompozycji 
z gotowych elementów.

Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Zeszyt grafomotoryczny

Zeszyt grafomotoryczny pomaga w ćwiczeniu płynno-
ści ruchów ręki (głównie piszącej) i w kształtowaniu 
prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Zeszyt 
składa się z 24 kart. Zawiera ćwiczenia o zróżnicowa-
nym poziomie trudności, m.in. rysowanie po śladzie, 
łączenie kropek, rysowanie oburącz, dorysowywanie 
brakujących elementów, kolorowanie według wzoru 
lub instrukcji.

Kolorowe miesiące

Publikacja pomaga w nauce pojęć zwią-
zanych z czasem, kształtowaniu umiejęt-
ności swobodnej wypowiedzi, ćwiczeniu 
sprawności manualnej. Każdy miesiąc 
składa się z trzech kart: karty kalen-
darzowej, wiersza i ilustracji oraz karty 
z naklejkami zawierającej daty (najważ-
niejsze wydarzenia są dodatkowo ozna-
czone ikonkami).
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały ćwiczeniowe
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Kalendarz 
Kolorowe miesiące

Karty zadaniowe 
Zeszyt plastyczny

Karty zadaniowe 
Zeszyt techniczny

Karty zadaniowe 
Zeszyt grafomotoryczny
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Świat w obrazkach

Zestaw 300 zdjęć podzielonych na 8 bloków 
tematycznych, które pomogą w poszerzaniu 
wiedzy uczniów o otaczającym świecie, rozwi-
janiu myślenia przyczynowo-skutkowego, na-
uce czytania globalnego, kategoryzowania. 
Materiały mogą być wykorzystywane zarów-

no do pracy grupowej, jak i indywidualnej. Bloki tematyczne: dom, najbliż-
sze otoczenie, higiena, emocje, przyroda, warzywa, owoce, zwierzęta.

Materiał edukacyjny

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia zwią-
zane ze zmianami pór roku, świętami i uroczystościa-
mi, potrawami świątecznymi i sezonowymi. W mate-
riałach omówione są również tematy poświęcone: 
kształtowaniu właściwych zachowań, bezpieczeń-
stwu na drodze, dbaniu o higienę, domowym obo-
wiązkom. Publikacja o objętości ok. 80 stron.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. Mój dobry rok   Materiały edukacyjne

Poznaję świat

Zestaw 5 dwustronnych plansz demon-
stracyjnych. Tematyka: Jesień, Zima, Wio-
sna, Lato, Wieś, Miasto, Góry, Jezioro, Mo-
rze, Higiena.

Pierwsze kroki w kuchni

Publikacja ma za zadanie zachęcić uczniów do samo-
dzielnego lub wspomaganego przygotowywania pro-
stych codziennych potraw. Zawiera 8 prostych prze-
pisów. Każdy przepis składa się z listy potrzebnych 
produktów i przyborów kuchennych, obrazkowej in-
strukcji przedstawiającej sposób wykonania potra-
wy. Książkę otwiera przypomnienie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w kuchni, a zamyka wykaz 
produktów z ich ilustracjami – są to etykiety do wy-
pchnięcia. Na wewnętrznej stronie okładki umiesz-
czono 2 foliowane koperty: w jednej można prze-
chowywać wszystkie etykiety, druga służy do przygo-
towania listy zakupów, którą można zabrać ze sobą 
do sklepu.

Układam, opowiadam

Publikacja ułatwia rozwijanie myślenia przyczyno-
wo-skutkowego, koncentracji uwagi, umiejętno-
ści swobodnej wypowiedzi. Publikacja składa się 
z trzech części: 7 kart z kolorowymi wzorami histo-
ryjek, 9 kart z obrazkami i podpisami do wypychania. 
32-stronicowej książeczki do kolorowania.

NOWOŚĆ
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Świat 
w obrazkach

Pewny start. Mój dobry rok   Materiały edukacyjne
P

EW
N

Y
 STA

R
T. M

Ó
J D

O
B

R
Y

 R
O

K

Książka 
kucharska

Pierwsze kroki 
w kuchni

Plansze 
demonstracyjne
Poznaję świat

Materiał 
edukacyjny

Historyjki obrazkowe
Układam, opowiadam
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Znam te słowa

Publikacja pozwala na rozwijanie świadomości wie-
loznaczności pojęć związanych z bliskim otoczeniem 
ucznia i kształtowanie umiejętności swobodnej wy-
powiedzi. Publikacja składa się z dwóch elementów. 
Pierwszym jest 8 kart do wypychania. Na każdej kar-
cie znajduje się 8 ilustracji z podpisem. Karty można 
wypchnąć i stworzyć z nich talie kart do gry – zadaniem 
graczy będzie dobieranie par wyrazów tak jak w grze 

„Piotruś”. Drugim elementem jest książka z 48 kartami.
Dodatkowo w publikacji znajduje się strona z pudełkiem do wypchnięcia 
i sklejenia, w którym można przechowywać wszystkie karty.

Pewny start. Mój dobry rok   Materiały edukacyjne

Dom, rodzina, świat 
Owoce, warzywa, zwierzęta

Publikacje Dom, rodzina, świat oraz Owoce, warzywa, zwierzęta zawierają do-
bieranki wyrazowo-obrazkowo-sylabowe. Ich celem jest kształtowanie pojęć 
związanych z bliskim otoczeniem ucznia i nauka czytania globalnego. Każda 
z pozycji składa się z dwóch części:

 y 10 kart do wypychania. Na każdej karcie znajdują się ilustracje, podpisy, 
podział wyrazu na sylaby

 y książka z 40 kartami.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pory roku. Ubrania

Plansze w atrakcyjny sposób utrwalają zasady 
wyboru ubrania adekwatnie do pory roku i po-
gody. W zestawie 2 plansze formatu A3 z wize-
runkiem chłopca i dziewczynki oraz 2 plansze 
z ubraniami, etykietami z nazwami pór roku, 
zjawisk atmosferycznych i części ciała.
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały edukacyjne
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Plansze magnetyczne
Pory roku. Ubrania

Dobieranki
Dom, rodzina, świat

Wyrazy wieloznaczne
Znam te słowa
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Pewny start. Mój dobry rok   Materiały interaktywne

 MATERIAŁY INTERAKTYWNE

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
to publikacja zawierająca 54 karty demonstracyjne 
oraz 180 ćwiczeń interaktywnych.
Karty demonstracyjne podzielone są na 3 działy tema-
tyczne:

yy Lubię jesień – wspomnienia z wakacji, zachowanie 
w szkole, bezpieczeństwo na ulicy, nazewnictwo pór 
roku i miesięcy, jesień, symbole naszego kraju

yy Lubię zimę – zima i święta Bożego Narodzenia, Nowy 
Rok, wyposażenie domów i mieszkań, higiena osobista

 y Lubię wiosnę, lubię lato – wiosna i lato, Święta Wielkanocne, Dzień Ziemi, dba-
łość o planetę, zachowanie podczas upałów, opieka nad zwierzętami.

Karty mogą być wykorzystywane jako codzienna pomoc służąca utrwalaniu 
dobrych i bezpiecznych zachowań, ale mogą być także podpowiedzią pod-
czas rozwiązywania ćwiczeń interaktywnych.

Ćwiczenia interaktywne zamieszczone na płycie DVD polegają m.in. na:
 y rozpoznawaniu i wskazywaniu znaku graficznego liczby
 y ćwiczeniu elementarnych działań matematycznych
 y wskazywaniu dobrych i bezpiecznych zachowań
 y dopasowywaniu elementów
 y układaniu puzzli
 y rozwiązywaniu krzyżówek
 y dopasowywaniu kształtów
 y łączeniu kropek

Do każdego ćwiczenia dołączone jest nagranie polecenia. W wielu ćwicze-
niach zmieszczono także nagrania dłuższych tekstów, co jest dużym uła-
twieniem dla uczniów słabiej radzących sobie z czytaniem.
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Zamów u Konsultanta oświatowego PWN 
– dane kontaktowe na str. 80PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k

Zamów publikacje z oferty Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka!

UCZENIE DZIECI Z AUTYZMEM PROWADZENIA KONWERSACJI. Metoda skryptów 
i ich wycofywania

Publikacja ma pomóc rodzicom, nauczycielom i terapeutom nauczyć osobę z autyzmem umiejęt-
ności rozmowy, która często jest dla nich problematyczna. Książka składa się z wielu opisów przy-
padków, wykresów i zdjęć dotyczących metody skryptów i ich wycofywania, która dostarczy prze-
widywalną i jasną strukturę pomagającą w prowadzeniu konwersacji. Wśród materiałów znajdują 
się skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać, komponenty składowe konwersacji, pla-
ny aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odtwarzające dźwięk, podpowiedzi i nagrody, wnio-
ski z obserwacji, ewaluacji i pomiarów.

PLANY AKTYWNOŚCI DLA DZIECI Z AUTYZMEM. Uczenie samodzielności

Publikacja skierowana do rodziców i terapeutów opiera się na rewolucyjnej technice uczenia - pla-
nie aktywności, który może pomóc osobom z autyzmem np. w robieniu prania, rozmowie z rówie-
śnikami w klasie czy zabawie zabawkami. Stosowanie planów aktywności przynosi wspaniałe i sze-
rokie efekty w zwiększaniu samodzielności, rozwijaniu umiejętności społecznych i uczeniu samo-
kontroli. Książka zawiera materiały jak krok po kroku tworzyć takie plany i uczyć posługiwania się 
nimi. Podręcznik składa się ze zdjęć i/lub napisów, które są wskazówką dla dzieci i dorosłych, aby 
wykonywali zadania, angażowali się w różne aktywności bądź korzystali z nagród.

Kupuj
online



Mój dobry rok. Matematyka, Czytanie i pisanie, Przyroda

W skład pakietu wchodzą: 
Matematyka    Czytanie i pisanie    Przyroda

 PAKIETY   Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

Mój dobry rok

W skład pakietu wchodzą:
 Lubię jesień  Lubię zimę  Lubię wiosnę, lubię lato  Zeszyt plastyczny 
 Układam, opowiadam  Pierwsze kroki w kuchni

Pewny start. Mój dobry rok   Pakiety
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 y Wskazówki do pracy z materiałami 
ćwiczeniowymi opracowane przez 
Lidię Klaro-Celej

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Pewny start. Mój dobry rok   Pakiety
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Mój dobry rok. Lubię jesień, Lubię 
zimę, Lubię wiosnę, lubię lato

W skład pakietu wchodzą:
 Lubię jesień  Lubię zimę  Lubię wiosnę, 

lubię lato

Mój dobry rok. Plastyka, technika

W skład pakietu wchodzą:
 Zeszyt plastyczny  Zeszyt techniczny 
 Kolorowe miesiące

Mój dobry rok. Czytam, piszę, rysuję

W skład pakietu wchodzą:
 Zeszyt plastyczny  Zeszyt techniczny 
 Zeszyt grafomotoryczny  Ola, Adam i ich rok 
 Kolorowe miesiące

 PAKIETY   Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo
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Pewny start
Świat wokół mnie

Materiały z zakresu umiejętności społecznych opracowane z myślą o uczniach ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym.

Seria składa się z 10 publikacji, w których omawiane są:

 y tożsamość własnej osoby, dane osobowe, emocje, rola w rodzinie

 y akceptowane społeczne normy zachowania, dokumenty, którymi 
należy się posługiwać

 y zagadnienia związane z organizacją czasu wolnego i z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem.

Proponowany etap edukacyjny: gimnazjum.

Pewny start. Świat wokół mnie
s. 28 Materiały ćwiczeniowe
s. 30 Materiały edukacyjne
s. 32 Materiały interaktywne
s. 33 Pakiety

Publikacje rekomendowane przez Lidię Klaro-Celej, współautorkę 
podstawy programowej kształcenia specjalnego.
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY INTERAKTYWNEFILMY SYTUACYJNE

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Pewny start. Świat wokół mnie   Materiały ćwiczeniowe

Ja i mój dom
Ja poza domem
Ja w bezpiecznym świecie

Zestawy kolorowych kart ćwiczeń, które budują 
wiedzę o sobie i swojej rodzinie, pomagają roz-
poznać różne stany emocjonalne, zarówno swo-
je, jak i innych, uczą zachowań akceptowanych 
społecznie, zapoznają uczniów z podstawowy-
mi, ważnymi dokumentami, kształtują umiejęt-

ności społeczne związane z korzystaniem z róż-
nych usług i dóbr kultury, uczą bezpiecznych za-
chowań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i nietypowych, pomagają wypracować schematy 
działań w różnych sytuacjach.
Trzy zeszyty zawierają ponad 200 kart pracy: 
Ja i mój dom – 70 kart, Ja poza domem – 68 kart, 
Ja w bezpiecznym świecie – 68 kart.

Umiem to zrobić

Publikacja rozwija umiejętności manualne i wy-
obraźnię uczniów. Składa się 24 kart, które za-
chęcają do stosowania różnych technik plastycz-
nych: rysowania, malowania, wyklejania i wy-
dzierania. Dzięki różnorodności ćwiczeń pomaga 
w motywowaniu uczniów do pracy. Dodatkowo 
publikacja zawiera grę utrwalającą zachowania 
w różnych sytuacjach.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
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Pewny start. Świat wokół mnie   Materiały ćwiczeniowe

Karty pracy 
Ja w bezpiecznym świecie

Karty pracy 
Ja i mój dom

Karty pracy 
Ja poza domem

Karty zadaniowe 
Umiem to zrobić
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Materiał edukacyjny

Publikacja poświęcona zagadnieniom związanym 
z kształtowaniem umiejętności społecznych. Mate-
riały koncentrują się na poznawaniu przez uczniów:

 y tożsamości własnej osoby, danych osobowych, do-
kumentów, którymi powinni się posługiwać,

 y emocji, które towarzyszą w życiu,
 y ról, jakie pełnią w rodzinie,
 y społecznych norm zachowania,
 y miejsc, w których się bywa na różnych etapach życia,
 y zagadnień związanych z organizacją czasu wolnego 
czy z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Objętość ok. 100 stron.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. Świat wokół mnie   Materiały edukacyjne

Ola, Adam i ich świat

Publikacja składa się z 20 czytanek dotyczących re-
alnych sytuacji spotykanych w codziennym życiu. 
Bohaterami tekstów są Ola i Adam. Wszystkie czy-
tanki są napisane w języku tzw. łatwym do czytania, 
do każdej dobrano ciekawe ilustracje i zdjęcia. Do-
datkowo czytankom towarzyszą pytania sprawdza-
jące, czy uczeń zrozumiał tekst.

Emocje

Publikacja pomaga w rozpoznawaniu emocji i dopa-
sowaniu ich do sytuacji. Zawiera 4 emotikony przed-
stawiające różne emocje: radość, smutek, złość, 
strach oraz 16 obrazków sytuacyjnych.

Układam, opowiadam

Publikacja rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, 
utrwala bezpieczne zachowania w miejscach pu-
blicznych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza 
to obrazki do ułożenia 6 historyjek. Każda historyj-
ka składa się z 6 obrazków jednolitych kolorystycz-
nie, dzięki czemu łatwiej będzie dziecku dobierać jej 
elementy. Część druga to 12 kolorowych plansz – 6 
z nich to wzory do układania historyjek, a pozostałe 
to podpisy do umieszczenia pod obrazkami.

Oglądam, uczę się, potrafię

Publikacja zawiera karty demonstracyjne i filmy 
edukacyjne pomagające zwiększać kompetencje 
społeczne uczniów.
Filmy przygotowane we współpracy PWN 
z Teatrem 21.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Pewny start. Świat wokół mnie   Materiały edukacyjne
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Czytanki
Ola, Adam 
i ich świat

Filmy sytuacyjne
Oglądam, uczę się, 
potrafię

Materiał 
edukacyjny

Wypychanki
Emocje

Historyjki obrazkowe
Układam, opowiadam
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UNIKALNE

Bezpłatna 
wersja ćwiczeń 
interaktywnych jest 
dostępna online 

na wszpwn.pl 
i zawiera 30 zadań

przejście 
do kolejnego 
ćwiczenia

przejście 
do poprzedniego 

ćwiczenia

możliwość wyświetlenia  
rozwiązania ćwiczenia

zamykanie 
ćwiczenia

nagranie 
polecenia

możliwość zrobienia 
jeszcze raz całego 

ćwiczenia od początku

Pewny start. Świat wokół mnie   Materiały interaktywne

Bogate materiały multimedialne, które umożliwia-
ją oddziaływanie wielozmysłowe. Główne zalety 
publikacji:

 y intuicyjność
 y różnorodność interaktywnych ćwiczeń
 y wysokiej jakości grafika (zdjęcia i realistyczne rysunki)
 y nagrania wszystkich poleceń 
 y system wzmocnień oceniający postępy i motywują-
cy do pracy.

Ćwiczenia interaktywne mogą być wykorzystywa-
ne dwojako:

 y przez uczniów do pracy indywidualnej
 y przez nauczycieli (prezentacyjnie na komputerze, 
rzutniku lub tablicy interaktywnej).

 MATERIAŁY INTERAKTYWNE
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 y Wskazówki do pracy z materiałami ćwicze-
niowymi opracowane przez Lidię Klaro-Celej

 y Dodatkowe polecenia o wyższym stopniu 
trudności do wszystkich kart pracy

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Pewny start. Świat wokół mnie   Pakiety

Świat wokół mnie

 y kompletny zestaw materiałów z zakresu kształtowania umiejętności spo-
łecznych na cały rok pracy

 y ponad 200 kart do codziennej pracy z uczniem.

W skład wchodzą:
 Ja i mój dom  Ja poza domem  Ja w bezpiecznym świecie  Umiem to zrobić 
 Układam, opowiadam  Emocje

Świat wokół mnie. Ja i mój dom, Ja poza domem, 
Ja w bezpiecznym świecie

W skład pakietu wchodzą:
 Ja i mój dom  Ja poza domem  Ja w bezpiecznym świecie

 PAKIETY   Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo
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Pewny start
Wokół pór roku
Materiały dotyczą sytuacji społecznych związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie 
w poszczególnych porach roku. Omówiono tu zasady zachowania się podczas wydarzeń, świąt 
i imprez okolicznościowych (w bliższym i dalszym środowisku ucznia), wprowadzono treści zwią-
zane z geografią świata.

Zaproponowane ćwiczenia mają na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności uczniów.

Seria składa się z 5 publikacji, które:

 y porządkują, uzupełniają i poszerzają zakres wiadomości dotyczących otaczającego świata,

 y rozwijają aktywność poznawczą uczniów. 

Ciekawe pomysły na realizację treści przybliżają uczniom porządek świata, cykliczność zmian 
w przyrodzie, a także ułatwiają funkcjonowanie społeczne w szkole i w przyszłym dorosłym życiu.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy IV, gimnazjum.

Pewny start. Wokół pór roku
s. 36 Materiały ćwiczeniowe
s. 38 Materiały edukacyjne
s. 39 Pakiety

NOWOŚĆ
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY INTERAKTYWNE
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Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Pewny start. Wokół pół roku   Materiały ćwiczeniowe

Wokół jesieni
Wokół zimy
Wokół wiosny, wokół lata

Celem kart pracy jest zapoznanie uczniów z ekosystemami środowiska społeczno-przyrodniczego i zmian, które w nich zachodzą, a także poszerzanie 
wiedzy o świecie, poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych oraz imprez okolicznościowych, rozwijanie umiejętności komunikowania się, nabywa-
nie umiejętności czytania i pisania, kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie, zachowań związanych z bezpieczeństwem, rozwijanie zaradno-
ści w życiu codziennym, doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Dużo miejsca 
poświęcono na ćwiczenia kalendarzowe.
Trzy zeszyty zawierają 253 karty pracy: Wokół jesieni – 83 karty, Wokół zimy – 86 kart, Wokół wiosny, wokół lata – 84 karty.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
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Pewny start. Wokół pół roku   Materiały ćwiczeniowe

Karty pracy 
Wokół zimy

Karty pracy 
Wokół jesieni

Karty pracy
Wokół wiosny, wokół lata
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Pewny start. Wokół pół roku   Materiały edukacyjne

Materiał edukacyjny

Publikacja ma na celu rozwój funkcji poznaw-
czych oraz kompetencji społecznych. Książka 
jest tematycznie powiązana z kartami pracy. Te-
maty przedstawione w publikacji pozwolą przy-
gotować uczniów do jak najlepszego funkcjono-
wania, prowadząc ich rytmem zmieniających się 
pór roku. Materiały mogą być zarówno punktem 
wyjścia do omawiania takich tematów jak: skąd 
mamy żywność, znaczenie wody w przyrodzie, 
opiekowanie się psem, kotem, przyjaźni, miłość, 
które później są ćwiczone z wykorzystywaniem 
kart pracy, jak również mogą służyć wielokrotne-
mu utrwalaniu ćwiczonych umiejętności. Dużą za-
letą podręcznika są zdjęcia oraz realistyczne, pro-
ste ilustracje, które pomagają w uczniom nauce. 
Objętość ok. 120 stron.

Karty demonstracyjne i materiały 
interaktywne

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

ZAPOWIEDŹ - sierpień 2017
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Pewny start. Wokół pół roku   Pakiety

Wokół pór roku. Wokół jesieni, Wokół zimy, Wokół 
wiosny, wokół lata

W skład pakietu wchodzą:
Wokół jesieni    Wokół zimy    Wokół wiosny, wokół lata

 PAKIETY   Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

 y Wskazówki do pracy z materiałami 
ćwiczeniowymi

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Pewny start
O dorosłości
Materiały rozwijają kompetencje społeczne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących 
na rynek pracy. Publikacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Seria składa się z 11 publikacji.

Zagadnienia omawiane w materiałach:
 y plany na przyszłość
 y prawa i obowiązki
 y współpraca z innymi
 y savoir-vivre
 y poznawanie mocnych i słabych stron
 y dokonywanie wyborów
 y poznawanie miejsc pracy
 y przygotowanie do rozmowy o pracę
 y trening mieszkaniowy.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła przysposabiająca do pracy.Pewny start. O dorosłości
s. 42 Materiały ćwiczeniowe
s. 44 Materiały edukacyjne
s. 48 Materiały interaktywne i filmy 

sytuacyjne
s. 49 Pakiety

Publikacje rekomendowane przez Lidię Klaro-Celej, współautorkę 
podstawy programowej kształcenia specjalnego.
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY INTERAKTYWNEFILMY SYTUACYJNE

Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Pewny start. O dorosłości   Materiały ćwiczeniowe

Tacy sami, ale inni
Aktywni społecznie
Aktywni zawodowo

Zeszyty z kartami pracy, które pozwalają przygotować uczniów do w miarę samodziel-
nego funkcjonowania po skończeniu szkoły przysposabiającej do pracy. Karty pracy po-
magają w planowaniu przyszłości, uświadomieniu, że niepełnosprawność nie może być 
przeszkodą w realizowaniu planów i zadań, w przygotowaniu i wypełnianiu różnego ro-
dzaju dokumentów, tj. ankiet osobowych, podań, cv, listów motywacyjnych; pomagają 
zrozumieć, co to znaczy m.in. odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, dobry pra-
cownik; uczą zasad dobrego zachowania; pokazują, na czym polega dbanie o siebie.
Trzy zeszyty zawierają 164 karty pracy: Tacy sami, ale inni – 54 karty, Aktywni społecznie – 
56 kart, Aktywni zawodowo – 54 karty.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

42   SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2017/2018



Pewny start. O dorosłości   Materiały ćwiczeniowe
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Karty pracy
Aktywni społecznie

Karty pracy
Tacy sami, ale inni 

Karty pracy
Aktywni zawodowo 
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Co mogę robić?

Publikacja zawiera opisy 11 miejsc pracy, w któ-
rych mogą być zatrudnione osoby z niepełnospraw-
nością: biuro, zakład introligatorski, zakład fryzjer-
ski, sklep, biblioteka, myjnia samochodowa, gospo-
darstwo rolne, dom pomocy społecznej. Każdy opis 
obejmuje charakterystykę zadań wykonywanych 
w danym miejscu, a także opis cech, jakimi powin-
na charakteryzować się osoba starająca się o pracę 
na danym stanowisku.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. O dorosłości   Materiały edukacyjne

Gdzie znajdę wsparcie?

Zestaw kart informacyjnych o 18 instytucjach, któ-
re zajmują się sprawami osób z niepełnosprawno-
ściami: centra pomocy rodzinie, niepubliczne agen-
cje zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Centrum 
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie, środowiskowe domy 
samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakład 
aktywności zawodowej. W publikacji znajdują się też 
informacje dotyczące chronionego rynku pracy.

Jesteśmy samodzielni

Publikacja zawiera 11 instrukcji zachowań. 
Instrukcje ułatwiają samodzielne funkcjonowanie 
i załatwianie ważnych spraw, umożliwiają zarów-
no przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą, 
do wizyty u lekarza, jak i pomagają w nauce czyn-
ności typu prasowanie czy kupowanie butów.
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Pewny start. O dorosłości   Materiały edukacyjne
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Karty informacyjne
Jesteśmy samodzielni

Karty informacyjne
Gdzie znajdę wsparcie?

Karty informacyjne
Co mogę robić?
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Układam, opowiadam

Zestaw historyjek obrazkowych, które pomogą 
omawiać zagadnienia związane z poszukiwaniem 
pracy, pracą w biurze, samodzielnym robieniem za-
kupów, dbaniem o zdrowie, mieszkaniem treningo-
wym. Publikacja składa się z 8-stronicowej broszury 
ze wzorami historyjek, 7 kart ze zdjęciami do wypy-
chania, 2 kart z podpisami do wypychania.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. O dorosłości   Materiały edukacyjne

Lubię gotować

Książka kucharska, która zachęca do samodzielne-
go lub wspomaganego przygotowywania codzien-
nych potraw. Zawiera 11 przepisów. Publikację 
otwiera przypomnienie podstawowych zasad hi-
gieny i bezpieczeństwa w kuchni, a zamyka zestaw 
etykiet z ilustracjami produktów, z których moż-
na przygotować obrazkową listę zakupów. Każdy 
przepis składa się ze spisu potrzebnych produktów 
i przyborów kuchennych, obrazkowej instrukcji 
przedstawiającej sposób wykonania. Do publikacji 
dołączone są 2 foliowane koperty: w jednej moż-
na przechowywać wszystkie etykiety, druga służy 
do przygotowania listy zakupów, którą można za-
brać ze sobą do sklepu. 

Ola i Adam są dorośli

Książka z czytankami, które opowiadają o doro-
słym życiu osób z niepełnosprawnością i pomaga-
ją kształtować kompetencje społeczne. W publika-
cji omówione są sytuacje związane między inny-
mi z praktykami wspomaganymi, self-adwokatami, 
wizytami studyjnymi, kręgami wsparcia.
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Pewny start. O dorosłości   Materiały edukacyjne
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Historyjki obrazkowe
Układam, opowiadam

Czytanki
Ola i Adam 
są dorośli

Książka kucharska
Lubię gotować
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Oglądam, uczę się, potrafię

Zestaw 29 kart demonstracyjnych i 8 filmów sytuacyjnych 
ukazujących dzień z życia osób z niepełnosprawnościami. 
Filmy, w których aktorami są dorosłe osoby z niepełnospraw-
nościami, pokazują korzyści płynące z ich uczestnictwa w ży-
ciu rodziny, w życiu kulturalnym czy zawodowym.
Tematyka filmów:  poranna toaleta  trening mieszkaniowy 
 śniadanie z rodziną  udział w praktykach wspomaganych 

 zakupy  spotkanie z pracodawcą  poruszanie się po mieście środkami komu-
nikacji miejskiej  wieczór spędzony ze znajomymi w teatrze.
Filmy przygotowane we współpracy PWN z Teatrem 21.

Publikacja zawierająca 50 kart demonstracyj-
nych oraz 124 ćwiczenia interaktywne na pły-
cie DVD.
Bogaty zestaw ćwiczeń interaktywnych wspoma-
ga rozwój uczniów i ćwiczy różne umiejętności: 
myślenie przyczynowo-skutkowe, wypełnianie 
ankiet, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszy-
wych, orientację w przestrzeni, umiejętność se-
gregowania.

Do każdego ćwiczenia dostępne jest nagranie polecenia, a do wie-
lu – także nagrania dłuższych tekstów, co jest dużym ułatwieniem 
dla uczniów słabiej radzących sobie z czytaniem.

 MATERIAŁY INTERAKTYWNE I FILMY SYTUACYJNE

Pewny start. O dorosłości   Materiały interaktywne i filmy sytuacyjne
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 y Wskazówki do pracy z materiałami ćwicze-
niowymi opracowane przez Lidię Klaro-Celej

 y Dodatkowe polecenia o wyższym stopniu 
trudności do wszystkich kart pracy

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Pewny start. O dorosłości   Pakiety

O dorosłości

W skład pakietu wchodzą:

Tacy sami ale inni    Aktywni społecznie    Aktywni zawodowo    Jesteśmy 
samodzielni    Układam, opowiadam    Ola i Adam są dorośli

 PAKIETY

O dorosłości. Tacy sami, ale inni, Aktywni społecznie, 
Aktywni zawodowo

W skład pakietu wchodzą:
Tacy sami, ale inni    Aktywni społecznie    Aktywni zawodowo

  Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2017/2018   49



Serie O dojrzewaniu. Dziewczęta oraz O dojrzewaniu. Chłopcy zawierają materiały pomaga-
jące przygotować uczniów na zmiany zachodzące w okresie dojrzewania i oswoić ich z nimi. 
Publikacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu.

Każda seria składa się z 9 publikacji, w których omawiane są zagadnienia związane:
 y ze zmianami fizycznymi
 y ze zmianami w wyglądzie
 y zmiennymi nastrojami
 y higieną i ubiorem
 y dbaniem o zdrowie
 y relacjami z kolegami
 y wizytami u ginekologa, urologa.

Proponowane etapy edukacyjne: szkoła podstawowa klasy IV-VIII, gimnazjum, szkoła 
przysposabiająca do pracy.

Pewny start
O dojrzewaniu

Pewny start. O dojrzewaniu
s. 52 Materiały ćwiczeniowe (Dziewczęta)
s. 54 Materiały edukacyjne (Dziewczęta)
s. 56 Pakiety (Dziewczęta)
s. 58 Materiały ćwiczeniowe (Chłopcy)
s. 60 Materiały edukacyjne (Chłopcy)
s. 62 Pakiety (Chłopcy)

NOWOŚĆ
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE PORADNIKI METODYCZNE
ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

Oferta PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w ramach dotacji i wyprawki

Zamawiaj na
zamawiarkapwn.pl
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Karty demonstracyjne 
i materiały interaktywne 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

Publikacja zawiera karty demonstracyjne i ćwicze-
nia interaktywne. Można z nich korzystać zarówno 
na zajęciach z grupą uczniów, jak i w pracy indywi-
dualnej.

Co warto wiedzieć o sobie?

Zeszyt z kartami pracy, których celem jest przygo-
towanie uczennicy na zmiany zachodzące w okresie 
dojrzewania i oswojenie jej z nimi. Zeszyt podzielo-
ny jest na bloki tematyczne: dojrzewanie, intymne 
części ciała, budowa narządów płciowych, miesiącz-
ka, higiena i ubiór, wizyta u ginekologa. Każdy blok 
rozpoczyna się od karty edukacyjnej, która służy 
do zapoznania uczennicy z najważniejszymi zagad-
nieniami dotyczącymi danego tematu. W publikacji 
znajduje się 65 kart.

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta   Materiały ćwiczeniowe

Pamiętnik Zuzy

Zestaw 20 czytanek napisanych w formie pamięt-
nika. Czytanki pokazują okres dojrzewania z punk-
tu widzenia uczennicy, która go przeżyła. W pamięt-
niku opisane są sytuacje związane między innymi 
z: depilacją, wyborem pierwszego stanika, pojawie-
niem się trądziku, zmiennymi nastrojami, relacja-
mi z kolegami, dbaniem o siebie. Do każdej czytanki 
przygotowany jest zestaw zadań.

Będę kobietą

W tabeli umieszczono podstawowe zmiany cia-
ła, które zachodzą w okresie dojrzewania. Zmia-
ny przedstawione są w formie rysunków, co jest 
przydatne w pracy z uczniami niepotrafiącymi czy-
tać. Obok rysunków umieszczone są opisy dla osób 
przedstawiających temat. Celem publikacji jest po-
kazanie, że zmiany, które uczniowie obserwują 
u siebie, są zjawiskiem naturalnym.

ZAPOWIEDŹ – sierpień 2017
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Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta   Materiały ćwiczeniowe

Czytanki
Pamiętnik Zuzy

Tabela zmian
Będę kobietą

Karty pracy
Co warto wiedzieć o sobie?
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Dbam o siebie

Zestaw instruktaży do nauki wybranych codziennych 
czynności higienicznych związanych z pielęgnacją cia-
ła. Instruktaże zostały opracowane w dwóch formach: 
zestaw ilustracji na spirali (służy nauce danej czyn-
ności, a zwłaszcza kolejności kroków składających się 
na daną czynność) oraz zestaw małych ilustracji uło-
żonych w łańcuch zachowań (historyjkę).

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta   Materiały edukacyjne

Układam, opowiadam

Publikacja składa się z 10 historyjek obrazkowych. 
Bohaterkami są dziewczęta w różnym wieku – te, które 
dopiero zaczynają dojrzewać i odkrywają, że ich ciało 
się zmienia, a także te, które są w późniejszych latach 
okresu dojrzewania. Historyjki mogą służyć realiza-
cji różnych celów, m.in. zapoznaniu dziewcząt z róż-
nymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć. Historyjki 
mogą też pełnić funkcję instruktaży, np. co powinna 
zrobić dziewczyna, gdy pojawia się trądzik lub jeśli się 
okaże, że dostała miesiączkę, będąc w szkole lub w in-
nym publicznym miejscu.  Celem historyjek jest rów-
nież ćwiczenie myślenia przyczynowo -skutkowego: hi-
storyjka ma swój początek, a jej akcja ma określone 
konsekwencje, np. dziewczyna odmawia pokazania in-
tymnych części ciała i nauczycielka chwali jej postawę. 
Historyjki mogą służyć także do omawiania przedsta-
wionego zdarzenia, dopasowywania obrazka do pod-
pisu (lub odwrotnie).

Co to jest dojrzewanie?

Zestaw 30 historyjek pokazujących różne sytuacje 
społeczne. Historyjki są ułożone w taki sposób, aby 
tworzyły pewną całość. Na początku znajdują się treści 
wprowadzające – odpowiadają na pytania, dlaczego 
człowiek dojrzewa i jakie zmiany zachodzą w tym okre-
sie życia. Następnie omówione są zmiany, jakie zacho-
dzą na przestrzeni kilkunastu lat w okresie dojrzewa-
nia. Na końcu znajduje się również historyjka dotyczą-
ca dojrzewania chłopców.

O dojrzewaniu. Dziewczęta

Plansze magnetyczne utrwalające zagadnienia 
związane z dbaniem o higienę, kosmetykami, 
bielizną.

Poradnik metodyczny

Poradnik opisuje, w jaki sposób można wspie-
rać dziewczęta z niepełnosprawnością intelektual-
ną, spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością 
sprzężoną i innymi sprzężeniami w stawaniu się ko-
bietami i przechodzeniu przez okres dojrzewania. 
Dla osób, które nie komunikują się werbalnie, opra-
cowano tablice do komunikacji z symbolami dotyczą-
cymi głównych treści związanych z dojrzewaniem.
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Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta   Pakiety

O dojrzewaniu. Dziewczęta

W skład pakietu wchodzą:

Co warto wiedzieć o sobie?    Pamiętnik Zuzy    Będę kobietą    Układam, 
opowiadam    Co to jest dojrzewanie?    Dbam o siebie

 PAKIETY

O dojrzewaniu. Dziewczęta. Co warto wiedzieć o sobie?, 
Pamiętnik Zuzy, Będę kobietą

W skład pakietu wchodzą:
Co warto wiedzieć o sobie?    Pamiętnik Zuzy    Będę kobietą

TU ŁADNA FOTKA

CZYTANKI

PAMIĘTNIK ZUZY

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Izabela Fornalik

O_Dojrzewaniu_dziew_Czytanki_A.indd   1

3/6/17   12:59 PM

TU ŁADNA FOTKA

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

KARTY PRACY

CO WARTO

WIEDZIEĆ O SOBIE?

Izabela Fornalik

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

O_Dojrzewaniu_dziew_KP_caly.indd   1

3/3/17   2:44 PM

TU ŁADNA FOTKA

BĘDĘ KOBIETĄTABELA ZMIAN
Izabela Fornalik

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Naklejki

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.

infolinia: 22 69 54 800www.wszpwn.pl   www.pwn.pl

M o c  w i e d z yPublikacja składa się z tabeli, na której umieszczono podstawowe zmiany ciała, które zachodzą 

u dziewcząt w okresie dojrzewania. Zmiany przedstawione są w formie rysunków, co jest przydatne 
umieszczone są także opisy. 

Celem publikacji jest pokazanie, że zmiany, które uczennice obserwują u siebie, są zjawiskiem 

naturalnym. Do tabeli dołączono naklejki – dzięki nim uczennica zaznaczy w tabeli zmianę,  

którą już u siebie zaobserwowała. 

   Wiem, że się zmieniam – wzrost  
i proporcje ciała

   Umiem rozpoznawać zmiany,  
które nadchodzą 

TEMATYKA

www.ksiegarniaszkolnaPWN.pl

Kupujonline

PEWNY START – seria publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

O DOROSŁOŚCI

CZTERY  PORY ROKU 
MÓJDOBRY ROK

ŚWIATWOKÓŁ MNIE

O_Doroslosci_tabela_zmian teczka_5mm.indd   1

3/21/17   11:58 AM

ISBN 978-83-262-2690-8

9 788326 226908

CO WARTO WIEDZIEĆ O SOBIE? 
• 

PAMIĘTNIK ZUZY
•  

BĘDĘ KOBIETĄ

www.ksiegarniaszkolnaPWN.pl

Kupuj
online

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl   www.pwn.pl 

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

  Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo
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nych (m.in.: punktualności, wykonywania czynno-
ści od początku do końca, umiejętności słuchania, 
wykonywania poleceń, umiejętności współpracy 
z innymi, dbania o własny wygląd, proszenia o po-
moc, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, 
dokonywania wyborów itp.).
W ciągu ostatnich lat kilkaset osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym w Polsce podjęło pierwszą w swoim życiu 
pracę. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, tak jak inni ludzie, mogą i chcą 

Chcą i umieją pracować
Nie każdą osobę z niepełnosprawnością inte-
lektualną można przysposobić do samodziel-
ności czy pracy, jednak nie wykorzystuje się 
u nas pełnego potencjału tych osób i mało jest 
praktycznych działań, które skutecznie włączy-
łyby je w nurt życia społecznego.
Absolwenci z niepełnosprawnością intelektu-
alną często, niestety, stają się beneficjentami 
opieki społecznej, zasilają szeregi osób bezro-
botnych i nierzadko trzeba wspierać ich przez 
całe życie. Nie mają szans na godną przyszłość 
i często zostają skazani na wykluczenie spo-
łeczne. Marnotrawi się przy tym lata ich kosz-
townej edukacji.

Uznaje się, że ludzie z niepełnosprawnością 
intelektualną mają prawo pracować, żyć godnie 
i aktywnie i należy im to prawo zapewnić, 
ale mimo to traktuje się ich raczej z pobłaża-
niem, mało poważnie. Środowisko nauczycielskie, 
jak i rodziny, więcej uwagi poświęcają naucza-
niu rozumianemu jako przekazywanie wiedzy 
i opanowanie umiejętności szkolnych, a nie rozwi-
janiu kompetencji, które pozwolą zaistnieć aktyw-
nie w dorosłym życiu.
W postawach wielu rodzin i nauczycieli domi-
nuje nadopiekuńczość, która hamuje rozwój 
samodzielności i niezależności. Tymczasem 
kluczowe wymagania, jakie stawiają pracodawcy, 
nie dotyczą na ogół konkretnych umiejętności, któ-
re mają charakter prostych, pomocniczych czyn-
ności i mogą być opanowane w toku wchodzenia 
na stanowisko pracy, lecz kompetencji społecz-

PWN współpracuje z ekspertami i autorytetami w dziedzinie edukacji . Artykuły napisane przez ekspertów PWN, publikowane są 
w popularnych miesięcznikach specjalistycznych: Bliżej przedszkola, Przedszkole, Miesięcznik Dyrektora, Integracja, Twój Junior, 
Edukacja i Dialog oraz w Salonie metodycznym na wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny

Lidia Klaro-Celej – pedagog specjalny, oligofre-
nopedagog. Nauczycielka w Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
nr 1 w Warszawie. Autorka książek i artykułów, 
współautorka podstaw programowych. Wykła-
dowca akademicki. Laureatka medalu „Fideliter 
et Constanter”.

Specjalne potrzeby edukacyjne   Salon metodyczny

pracować, zarabiać pieniądze i czuć się ludźmi 
potrzebnymi, choć oczywiście potrzebują wspar-
cia trenerów pracy i mentorów z zakładów pracy.

CZEGO POTRZEBA
Programy zatrudniania wspomaganego 
udowodniły, że ludzie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym są 
w stanie funkcjonować na chronionym lub otwar-
tym rynku pracy i mogą być postrzegani jako 
cenni pracownicy.
Są wyjątkowo lojalni i zaangażowani w wyko-
nywanie swoich obowiązków. Świetnie spraw-
dzają się na stanowiskach, na których, wśród 
pełnosprawnego personelu, panuje duża rota-
cja. Nie stanowią konkurencji dla pracowników 
pełnosprawnych – ich zdolności i umiejętności 
są mocno ograniczone, co oznacza, że wykonują 
zazwyczaj proste, monotonne prace i rutynowe 
czynności.

Czytaj więcej na: 
www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny
źródło: Lidia Klaro-Celej, Chcą i umieją pracować, „Integracja”, 
nr 5/2016, s. 52-53.



Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy   Materiały ćwiczeniowe

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Co warto wiedzieć o sobie?

Zbiór kart pracy, których celem jest przygotowanie, 
oswojenie ucznia ze zmianami zachodzącymi w okre-
sie dojrzewania. Zeszyt podzielony jest na bloki tema-
tyczne: dojrzewanie, intymne części ciała, budowa na-
rządów płciowych, higiena i golenie, wizyta u urologa. 
Każdy blok rozpoczyna się od karty edukacyjnej, która 
służy do zapoznania ucznia z najważniejszymi zagad-
nieniami dotyczącymi danego tematu. Zeszyt zawiera 
63 karty.

Blog Tomka

Zestaw 20 czytanek napisanych w formie bloga. For-
ma ta pozwala na pokazanie okresu dojrzewania 
z punktu widzenia ucznia, który to przeżył. W publika-
cji opisane są sytuacje związane między innymi z mu-
tacją, zarostem, kontaktami internetowymi, emocjami, 
zmianami w wyglądzie. Do każdej czytanki przygoto-
wany jest zestaw zadań. 

Będę mężczyzną

W tabeli umieszczono podstawowe zmiany ciała, któ-
re zachodzą w okresie dojrzewania. Zmiany przed-
stawione są w formie rysunków, co jest przydatne 
w pracy z uczniami niepotrafiącymi czytać. Obok ry-
sunków umieszczone są opisy dla osób przedstawiają-
cych temat. Celem publikacji jest pokazanie uczniom, 
że zmiany, które u siebie obserwują, są zjawiskiem na-
turalnym.

ZAPOWIEDŹ – sierpień 2017

Karty demonstracyjne i materiały 
interaktywne dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Publikacja zawiera karty demonstracyjne i ćwiczenia 
interaktywne. Można z nich korzystać zarówno na za-
jęciach z grupą uczniów, jak i w pracy indywidualnej.

58   SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2017/2018



Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy   Materiały ćwiczeniowe

Karty pracy
Co warto wiedzieć o sobie?

Tabela zmian
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Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy   Materiały edukacyjne

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Dbam o siebie

Zestaw instruktaży do nauki kilku wybranych codzien-
nych czynności higienicznych związanych z pielęgna-
cją ciała. Instruktaże zostały opracowane w dwóch 
formach: zestaw ilustracji na spirali (ma służyć nauce 
danej czynności, a zwłaszcza kolejności kroków skła-
dających się na daną czynność) oraz zestaw małych 
ilustracji ułożonych w łańcuch zachowań (historyjkę).

Układam, opowiadam

Publikacja składa się 10 historyjek obrazkowych. Bo-
haterami są chłopcy w różnym wieku – ci, którzy do-
piero zaczynają dojrzewać i odkrywają, że ich ciało się 
zmienia, a także ci, którzy są w późniejszych latach 
okresu dojrzewania. Historyjki mogą służyć realizacji 
różnych celów, m.in. zapoznaniu chłopców z różnymi 
sytuacjami, które mogą się zdarzyć. Historyjki mogą 
też pełnić funkcję instruktaży, np. co zrobić, gdy po-
jawia się zarost, co jeśli zaczepia cię nieznajomy. In-
nym celem jest ćwiczenie myślenia przyczynowo-
skutkowego: historyjka ma swój początek, a jej akcja  
– ma określone konsekwencje. Historyjki mogą służyć 
także do opowiadania przedstawionego zdarzenia, 
dopasowywania obrazka do podpisu (lub odwrotnie). 

Co to jest dojrzewanie?

Zestaw 27 historyjek społecznych. Historyjki są uło-
żone w taki sposób, aby tworzyły pewną całość. 
Na początku znajdują się treści wprowadzające – 
odpowiadają na pytania: dlaczego człowiek dojrzewa 
i jakie zmiany zachodzą w tym okresie życia. Następ-
nie omówione są zmiany, jakie zachodzą na przestrze-
ni kilkunastu lat w okresie dojrzewania. Na końcu 
znajdują się również historyjki dotyczące dojrzewania 
dziewcząt.

O dojrzewaniu. Chłopcy

Plansze magnetyczne utrwalające zagadnienia zwią-
zane z dbaniem o higienę, kosmetykami, bielizną.

Poradnik metodyczny

Poradnik opisuje, w jaki sposób można wspierać 
chłopców z niepełnosprawnością intelektualną, spek-
trum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną 
i innymi sprzężeniami w stawaniu się mężczyznami 
i przechodzeniu przez okres dojrzewania. Dla osób, 
które nie komunikują się werbalnie, opracowano ta-
blice do komunikacji z symbolami dotyczącymi głów-
nych treści związanych z dojrzewaniem.
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Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy   Materiały edukacyjne

O dojrzewaniu. Chłopcy

W skład pakietu wchodzą:

Co warto wiedzieć o sobie?    Blog Tomka    Będę mężczyzną    Układam, 
opowiadam    Co to jest dojrzewanie?    Dbam o siebie

 PAKIETY

O dojrzewaniu. Chłopcy. Co warto wiedzieć o sobie?, Blog 
Tomka, Będę mężczyzną

W skład pakietu wchodzą:
Co warto wiedzieć o sobie?   Blog Tomka    Będę mężczyzną

TU ŁADNA FOTKA

CZYTANKI

BLOG TOMKA
Izabela Fornalik

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

O_Dojrzewaniu_chl_Czytanki_A.indd   1

3/13/17   10:21 AM

TU ŁADNA FOTKA

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

KARTY PRACY

CO WARTO

WIEDZIEĆ O SOBIE?

Izabela Fornalik

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

O_Dojrzewaniu_chl_KP_A+B.indd   1

3/14/17   10:50 AM

TU ŁADNA FOTKA

BĘDĘ MĘŻCZYZNĄTABELA ZMIAN
Izabela Fornalik

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

Naklejki

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

ISBN 978-83-262-2685-4

9 788326 226854

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.

infolinia: 22 69 54 800www.wszpwn.pl   www.pwn.pl

M o c  w i e d z yPublikacja składa się z tabeli, na której umieszczono podstawowe zmiany ciała, które zachodzą  

u chłopców w okresie dojrzewania. Zmiany przedstawione są w formie rysunków, co jest przydatne 
ieszczone są także opisy.  

Celem publikacji jest pokazanie, że zmiany, które uczniowie obserwują u siebie, są zjawiskiem 

naturalnym. Do tabeli dołączono naklejki – dzięki nim uczeń  zaznaczy w tabeli zmianę, którą już  

u siebie zaobserwował.  

   Wiem, że się zmieniam – wzrost  
i proporcje ciała

   Umiem rozpoznawać zmiany,  
które nadchodzą 

TEMATYKA

www.ksiegarniaszkolnaPWN.pl

Kupujonline

PEWNY START – seria publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

O DOROSŁOŚCI

CZTERY  PORY ROKU 
MÓJDOBRY ROK

ŚWIATWOKÓŁ MNIE

O_Doroslosci_tabela_zmian chl_teczka_5mm.indd   1

3/20/17   2:29 PM

ISBN 978-83-262-2683-0

9 788326 226830

CO WARTO WIEDZIEĆ O SOBIE?  
• 

BLOG TOMKA
•  

BĘDĘ MĘŻCZYZNĄ

www.ksiegarniaszkolnaPWN.pl

Kupuj
online

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl   www.pwn.pl 

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

  Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo
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Zarejestruj się
Wejdź na login.wszpwn.com.pl 
Zadzwoń 22 69 54 800

Zaloguj się
www.akademiaPWN.pl

Korzystaj z zasobów

Scenariusze
wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi

Multimedia
materiały interaktywne

INTERAKTYWNY KATALOG
ZASOBÓW EDUKACYJNYCH
Warto skorzystać! 

KROK

1
KROK

2
KROK

3

www.wszpwn.pl • www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800

www.akademiaPWN.pl



Instrukcje zachowań to seria 10 publikacji, przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Publikacja ma na celu po-
moc uczniom w zwiększeniu ich samodzielności. Proponujemy następującą formę pracy z mate-
riałami:

 y wprowadzenie – omówienie instrukcji z uczniem w szkole i w domu,
 y ćwiczenie – uczeń stara się wykorzystywać instrukcje w sytuacjach naturalnych – z pomocą na-
uczyciela lub rodzica,

 y wdrożenie – uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności – z pomocą instrukcji. 

Tematyka instrukcji:

 y higiena
 y choroba
 y pory roku
 y kino
 y kawiarnia
 y zakupy
 y dobre maniery
 y komunikacja miejska
 y nagłe zdarzenia
 y bezpieczeństwo na drodze.

Pewny start. 
Instrukcje zachowań 

Pewny start
Instrukcje zachowań

NOWOŚĆ
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Higiena

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz zdjęcia przedstawiają-
ce krok po kroku wykonanie takich czynności, jak: 
mycie rąk, mycie twarzy, mycie zębów, czyszczenie 
paznokci.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. Instrukcje zachowań   Materiały edukacyjne

Choroba

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz odpowiadające im zdjęcia 
dotyczące pierwszych objawów choroby, przestrze-
gania zasad higieny podczas kataru, kaszlu, przyj-
mowania leków, a także sposobów zapobiegania 
chorobie.

Pory roku

Książka podzielona jest na cztery części (Wiosna, 
Lato, Jesień, Zima), w których zwarte są instrukcje 
w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia 
przedstawiające krok po kroku czynności i zachowa-
nia związane z odpowiednim doborem ubrań, bez-
pieczeństwem podczas zabaw na świeżym powie-
trzu, pracami w ogrodzie.
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Kino

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz odpowiadające im zdję-
cia dotyczące czynności związanych z wyjściem 
do kina: wybór filmu, zakup biletu, zachowanie 
w trakcie seansu.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. Instrukcje zachowań   Materiały edukacyjne

Kawiarnia

W książce znajdują się instrukcje w formie łatwe-
go do czytania tekstu oraz zdjęcia omawiające krok 
po kroku wybór miejsca, złożenie zamówienia, pła-
cenie, a także kulturalne zachowanie.

Zakupy

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu 
do łatwego czytania oraz zdjęcia przedstawiające 
krok po kroku czynności zawiązane z zakupami: wy-
bór sklepu, wybieranie produktów, płacenie.

Dobre maniery

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu ła-
twego do czytania oraz odpowiadające im zdjęcia 
dotyczące powitań, pożegnań, zwrotów grzeczno-
ściowych, zachowań wobec innych osób.
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Komunikacja miejska

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu ła-
twego do czytania oraz zdjęcia przedstawiające krok 
po kroku: prawidłowy wybór środka transportu, za-
kup biletu, zasady obowiązujące podczas podróży.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pewny start. Instrukcje zachowań   Materiały edukacyjne

Nagłe zdarzenia

W książce znajdują się instrukcje w formie tekstu 
łatwego do czytania oraz odpowiadające im zdję-
cia dotyczące zachowań w niebezpiecznych sytu-
acjach, udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji, 
numerów alarmowych.

Bezpieczeństwo na drodze

Książka zawiera instrukcje w formie tekstu łatwe-
go do czytania oraz zdjęcia przedstawiające krok 
po kroku prawidłowe zachowania podczas: przej-
ścia przez ulicę na przejściu dla pieszych z sygnali-
zacją świetlną oraz bez niej, jazdy na rowerze i po-
ruszania się pieszo.
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Kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym, usprawniający funkcje psychofizyczne.

Seria powstała we współpracy ze specjalistami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie.

Z materiałami z serii Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne można pracować w:

 y szkołach specjalnych,
 y szkołach z oddziałami integracyjnymi,
 y ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 y poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 y szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-
-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.

Pewny start
Zajęcia rewalidacyjne

Pewny start 
Zajęcia rewalidacyjne
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Wypowiedzi ustne i pisemne

Publikacja z kartami pracy, które rozwijają umiejęt-
ności w zakresie konstruowania wypowiedzi ust-
nych i pisemnych. Poszczególne karty pracy zawiera-
ją zadania do uzupełniania, dopasowywania, łączenia, 
kategoryzowania, uzupełniania brakujących szczegó-
łów, pisania po śladzie i w liniaturze. Prosta, duża i wy-
raźna czcionka oraz łączenie wyrazów – etykiet do-

skonali czytanie globalne, które jest jedną z podstawowych metod nauki 
czytania dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną.
Publikacja zawiera także plansze z alfabetem (małe i wielkie litery), któ-
re można przygotować również jako alfabet sensoryczny, ułatwiający za-
pamiętanie poszczególnych liter i usprawniąjący proces czytania i pisania.
Tematyka: ja, moja rodzina i mój dom  przedmioty codziennego użytku 
 szkoła, klasa  przybory szkolne  plan zajęć  litery – alfabet  pieniądze 
 zakupy  numery alarmowe  transport, podróżowanie

Grafomotoryka

Publikacja zawiera wstępne ćwiczenia przygotowu-
jące do zadań grafomotorycznych: rysowania i pi-
sania. Celem kart pracy jest wzbudzenie zaintereso-
wania plamą, skupienie wzroku na wzorze, kontrola 
wzrokowa ruchu ręki, wdrukowanie wzorca i schema-
tu ruchów, planowanie motoryczne dłoni pod kontrolą 
wzroku, pamięć sekwencyjna.

Tematyka: plama  linie ukierunkowane  ukierunkowane kolorowanie 
figur  łączenie punktów – tworzenie wzorów  rysowanie wzorów – linie 
i wzory ukierunkowane (linie proste: pionowe, poziome, ukośne)  ryso-
wanie wzorów – linie i wzory ukierunkowane (linie faliste i łamane)  wzory 
tematyczne – ukryte obrazy

Funkcjonowanie społeczne

Publikacja z kartami pracy z zakresu umiejętności 
społecznych. Materiał składa się z części Ja – poświę-
conej zagadnieniom związanym z emocjami, zmysła-
mi, poznawaniem siebie, Ja i inni – dotyczącej tematów 
takich jak: rodzina, obowiązki domowe, relacje z inny-
mi osobami z bliższego i dalszego środowiska, Ja i inni 
w świecie – zawierającej karty pracy dotyczące szeroko 

rozumianego funkcjonowania.
Proponowane karty pracy rozwijają również funkcje percepcyjno- 
-motoryczne, doskonalą zarówno procesy emocjonalno-motywacyjne, 
jak i poznawcze, a także technikę czytania, pisania, komunikowania się. 
Ponadto rozwijają słownictwo oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.
Tematyka: wygląd, części ciała  emocje  obowiązki domowe  moja ro-
dzina  pory roku  higiena i uroda  sport  pieniądze  zakupy  zasady 
życia społecznego  telefony alarmowe  na poczcie, w kinie, w cukierni  
bezpieczeństwo na drodze

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne   Materiały ćwiczeniowe
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Percepcja wzrokowa

Zbiór kart pracy i ćwiczeń – o zróżnicowanym po-
ziomie trudności – z zakresu percepcji wzrokowej. 
Materiał został ułożony zgodnie z etapami rozwoju 
umiejętności widzenia, opracowanymi przez Natalie 
C. Barragę i Ann Collins (1997). 
Proponowane karty pracy usprawniają również moto-
rykę małą, czynności poznawcze, percepcję słuchową.

Tematyka: przyroda – rośliny i zwierzęta  dom i rodzina  transport  kie-
runki  figury geometryczne  owoce i warzywa  przedmioty codziennego 
użytku  litery i liczby

Orientacja przestrzenna

Materiały służące utrwalaniu znajomości schema-
tu własnego ciała oraz ciała innej osoby; rozwija-
niu umiejętności oceny położenia przedmiotów 
względem własnego ciała oraz względem drugiej 
osoby; kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
oceny stosunków przestrzennych między obiek-
tami i w obrębie obiektów. 
Integralną częścią publikacji są propozycje ćwiczeń 

i zabaw ruchowych, które służą kształtowaniu i rozwijaniu u ucznia orien-
tacji przestrzennej i kierunkowej.
Tematyka: szkoła  dom, pomieszczenia mieszkalne  ulica  plac zabaw, 
park, ogród  pory roku  owoce, warzywa  figury geometryczne  ubrania 
 części ciała  święta

Percepcja słuchowa

Zbiór kart pracy wraz z płytą audio CD z zakresu 
percepcji słuchowej. Karty ułożone są według stop-
nia trudności. Uczeń rozpoczyna od dopasowywania 
obrazka do usłyszanego dźwięku, następnie przecho-
dzi do sekwencji, różnicowania głosek w nagłosie, róż-
nicowania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, 
rymów.
Tematyka: zwierzęta  instrumenty muzyczne  przy-

roda  miasto  dom  sekwencje  różnicowanie głosek w nagłosie  rymy

Koncentracja uwagi

Publikacja z kartami pracy, które rozwijają i stymulu-
ją koncentrację uwagi. Materiał składa się z dwóch 
części: pierwsza zawiera karty odnoszące się do pór 
roku, druga – karty o zróżnicowanej tematyce.
Proponowane karty pracy usprawniają spostrzega-
nie, pamięć, motorykę małą, orientację wzrokowo-
-przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Tematyka: przyroda  pory roku  ubrania  święta  przedmioty codzien-
nego użytku  figury geometryczne  litery  liczby

 MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne   Materiały ćwiczeniowe
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Diagnozowanie kompetencji 
społecznych dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszym 
szkolnym
Książka dostarcza rzetelnej wie-
dzy na temat kompetencji spo-
łecznych i ich znaczenia dla funk-
cjonowania dziecka w otoczeniu 
społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwia-
jące nauczycielom diagnozę kompetencji społecz-
nych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposo-
bów poznawania umiejętności współpracy dzieci 
w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziec-
ka, rówieśników i nauczyciela.

PRAKTYCZNA WIEDZA, MERYTORYCZNE PORADY ORAZ KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIA 
CODZIENNYCH PROBLEMÓW DLA PEDAGOGÓW OD WYDAWNICTWA NAUKOWEGO PWN

Terapia zajęciowa
Publikacja zawiera teoretyczne 
podstawy terapii zajęciowej i opis 
artystycznych form stosowanych 
w praktyce terapeuty zajęciowe-
go. W przystępnej i syntetycznej 
formie omawia możliwości i spo-
soby pracy terapeuty zajęciowego 
z pacjentami w zależności od stwierdzonego scho-
rzenia lub grupy wiekowej z opisami przypadków. 
Zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania 
sprawdzające ułatwiają utrwalenie poznanych treści.

Specjalne potrzeby 
edukacyjne

Interdyscyplinarne kompendium 
wiedzy o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, przydatne nauczy-
cielom i innym profesjonalistom, 
rodzicom oraz studentom przygo-
towującym się do pracy w przed-
szkolu i w szkole. Książka opisuje teorię oraz prak-
tykę kształcenia odwołując się do polskich realiów, 
procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych.

Specjalne potrzeby 
edukacyjne
Wskazówki dla nauczycieli

W książce omówiono opisy przy-
padków uczniów z zespołem nad-
pobudliwości psychoruchowej 
z deficytami uwagi (ADHD), za-
burzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym 
i zaburzeniami zachowania, dysleksją, dysprak-
sją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz nie-
pełnosprawnością słuchową i niepełnosprawno-
ścią wzrokową. Każdy z opisów zawiera praktyczne 
wskazówki, jak pracować z uczniem, rady doświad-
czonych praktyków, pytania sprawdzające oraz za-
gadnienia do przemyślenia.

Wydawnictwo Naukowe PWN • Infolinia: 22 69 54 195 • e-mail: bok@pwn.pl • www.ksiegarnia.pwn.pl

Zaburzenia psychiczne 
i rozwojowe u dzieci 
a szkolna rzeczywistość
Książka zawiera także propozycje 
działań wspierających dzieci z za-
burzeniami psychicznymi i rozwo-
jowymi, możliwych do przeprowa-
dzenia w środowisku szkolnym, 
m.in. budowanie ustrukturyzowanego i przyjazne-
go środowiska szkolnego, zastosowanie technik 
uczenia sprzyjających koncentracji, psycho- i socjo-
terapię oraz trening umiejętności społecznych.

Rozwijanie umiejętności 
społecznych dziecka
Interwencja przez zabawę

Ta książka to prawdziwa "skrzyn-
ka narzędziowa" nauczyciela, pe-
dagoga, wychowawcy. Zawie-
ra kompletne, rzetelne informa-
cje na temat interwencji przez zabawę rozwijającą 
umiejętności społeczne dzieci – od wskazówek do-
tyczących tworzenia grupy po gotowe scenariusze 
interwencji.



Akademia Rozwoju PWN 
– ekspert w edukacji
Wykorzystaj bogate doświadczenie oraz wiedzę 

ekspertów PWN!

 yOferujemy szkolenia dla nauczycieli, 

specjalistów, dyrektorów oraz właścicieli szkół 

i placówek.

 yDoradzamy, inspirujemy do twórczego, 

innowacyjnego działania.

 yPomagamy zdobywać nowe kompetencje.

 yDiagnozujemy potrzeby szkoleniowe  

oraz dostosowujemy do nich tematykę, 

program i termin szkolenia.

Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Akademia Rozwoju PWN 
Nr 149/NPDN/2016 w ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli 
prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

 Umów się na szkolenie tel. 508 278 278 
 Dowiedz się więcej na www.akademiarozwoju.pwn.pl 
 sekretariat.rostafinskich@pwn.pl



DOLNOŚLĄSKIE

kłodzki, oleśnicki, ząbkowicki 508 024 794

dzierżoniowski, kamiennogórski, milicki, oławski, strzeliński, świdnicki, 
trzebnicki, wałbrzyski, wrocławski, Wałbrzych, Wrocław 508 024 773

bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, legnicki, lubański, 
lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, wołowski, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia 
Góra, Legnica

508 024 772

KUJAWSKO- 
-POMORSKIE

brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, świecki, 
toruński, tucholski, wąbrzeski, Grudziądz, Toruń 508 024 736

aleksandrowski, bydgoski, inowrocławski, lipnowski, mogieliński, nakielski, 
radziejowski, sępoleński, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Włocławek 508 024 768

LUBELSKIE

bialski, chełmski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, 
rycki, świdnicki, włodawski, Biała Podlaska, Chełm, Lublin 508 024 735

biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, 
lubelski, tomaszowski, zamojski, Lublin, Zamość 508 024 754

LUBUSKIE
gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-
drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, 
żarski, Gorzów, Zielona Góra

508 024 779

ŁÓDZKIE

brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, poddębicki, 
rawski, tomaszowski, zgierski, Łódź-Północ, Skierniewice 508 024 745

bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, 
sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, Łódź-Południe, Piotrków 
Trybunalski

508 024 738

MAŁOPOLSKIE

bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, tarnowski, Nowy Sącz, 
Tarnów 508 024 740

chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, Kraków 508 024 747

limanowski, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, 
wielicki 508 024 831

MAZOWIECKIE

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński, żyrardowski, Radom 508 024 776

wyszkowski, legionowski, otwocki
Warszawa: Białołęka, Praga-Płd., Praga-Płn., Rembertów, Targówek, Ursynów, 
Wawer, Wesoła, Żoliborz

508 024 769

grodziski, sochaczewski, pruszkowski, warszawski zachodni
Warszawa: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Wilanów, Włochy, Wola 508 024 796

garwoliński, miński, łosicki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, 
wołomiński, Siedlce 796 556 002

ostrołęcki, Ostrołęka 502 762 827

ciechanowski, płocki, makowski, mławski, nowodworski, płoński, przasnyski, 
pułtuski, sierpecki, żuromiński, Płock
Warszawa: Bemowo, Bielany

508 024 753

gostyniński 508 024 786

OPOLSKIE brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, 
namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, Opole 508 024 794

PODKARPACKIE

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, krośnieski, leski, ropczycko-
sędziszowski, sanocki, strzyżowski, Krosno, Rzeszów 601 989 316

jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżańśki, przemyski, 
przeworski, rzeszowski, stalowowolski, tarnobrzeski, Przemyśl, Tarnobrzeg 660 718 428

PODLASKIE

białostocki, bielski, hajnowski, konecki, łomżyński, monecki, siemiatycki, 
sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża 502 762 827

augustowski, grajewski, kolneński , sejneński, suwalski, Suwałki 508 024 703

POMORSKIE

słupski, Słupsk 508 024 760

bytowski, kartuski, kościerski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, 
starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Sopot 508 024 764

kwidzyński, człuchowski, chojnicki 508 024 736

ŚLĄSKIE

będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, 
zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza 508 024 746

gliwicki, pszczyński, Gliwice, Jastrzębie –Zdrój, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, 
Zabrze, Żory 503 117 658

bieruńsko-lędziński, mikołowski, Bytom, Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy 508 024 725

bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, 
Rybnik 508 024 780

ŚWIĘTOKRZYSKIE
buski, kazimierski, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, 
Kielce 504 017 539

jędrzejowski, kielecki, opatowski, sandomierski, staszowski, włoszczowski 601 989 316

WARMIŃSKO- 
-MAZURSKIE

bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, 
mrągowski, nowomiejski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, szczycieński Elbląg, 
Olsztyn

508 024 802

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pilski, węgorzewski 508 024 832

WIELKOPOLSKIE

gnieźnieński, jarociński, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, 
średzki, turecki, wrzesiński, Kalisz 508 024 758

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, 
pilski, poznański, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski, Poznań 508 024 744

gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, ostrowski, śremski, leszczyński, 
rawicki, Leszno 607 824 489

kolski, koniński, Konin 508 024 768

ZACHODNIO- 
POMORSKIE

białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, 
szczecinecki, świdwiński, wałecki, Koszalin 508 024 760

choszczeński, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, Szczecin, 
Świnoujście 664 450 243

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KONSULTANTAMI OŚWIATOWYMI PWN



gwarancja 
wszechstronnej 
stymulacji ucznia

łatwość w dostosowaniu 
do indywidualnych 
potrzeb i możliwości 
uczniów

nagroda w konkursie 
Świat przyjazny 
dziecku

realistyczna 
grafika

ćwiczenia 
interaktywne

przemyślana 
oraz elastyczna 
konstrukcja 

pozytywne oceny 
specjalistów – praktyków

zgodność z podstawą 
programową MEN

karty 
kreatywnego 
rozwoju

specjalistyczne

kompleksowe

unikalne na rynku

różnorodność 
ćwiczeń

stopniowanie 
trudności 
poleceń

dostosowanie 
do potrzeb 
i specyfiki ucznia 
niepełnosprawnego 
intelektualnie

Główne zalety 
publikacji z serii 

PEWNY START

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00 (w okresie od września do października 
w godzinach 8.00 – 17.00).

Skorzystaj z Livechat na:
wszpwn.pl

Zadzwoń
22 69 54 800

Napisz do nas – formularz kontaktowy na:
wszpwn.pl/pl/kontakt/

Znajdź Reprezentanta na:
wszpwn.pl/pl/reprezentanci

Wybierz dla siebie dogodną formę kontaktu:

Skontaktuj się z nami! 
Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:
•  oferty wydawniczej,
•  zamówień oraz reklamacji,
•  materiałów dla nauczycieli i Akademii PWN,
•  aktualnych spotkań i konkursów organizowanych przez Wydawnictwo.



MATURA UCZELNIA

PRZEDSZKOLE

PWN
 W LICZBACH:

NOWE 
TYTUŁY
ROCZNIE

493 PRACOWNIKÓW550
NOWYCH
AUTORÓW
ROCZNIE

522
LAT
TRADYCJI65

PONAD

PONAD

TYTUŁÓW 
W WYPOŻYCZALNI22

 

WARTOŚCI PWN

EDUKACJA

NASZA
OFERTA

TRAMPOLINAPEWNY START
SŁOWNIKI 

I PODRĘCZNIKI
DO NAUKI
JĘZYKÓW 
OBCYCH

MAŁA LINGUA
& LINGUA

TEENS SPACEmateriały dla uczniów
ze specjalnymi 

potrzebami
edukacyjnymi

publikacje
edukacyjne

do przedszkola
i szkoły podstawowej

ogólnopolska sieć
szkół języków obcych
dla dzieci i młodzieży

jaskółka
huk
gżegżółka

Hi! Hallo! 
¡Hola! 
Salut!

M o c  w i e d z y

Razem uczymy się
przez całe życie

SZKOŁA

potrzeby KLIENTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ praca ZESPOŁOWA WIARYGODNOŚĆ

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl    www.pwn.pl

Pobierz
katalog

SPECJALNE
POTRZEBY EDUKACYJNE

katalog 2017 / 2018

inteligencja niższa niż przeciętna  •  niepełnosprawność intelektualna
•  niepełnosprawność sprzężona  •  inne zaburzenia rozwojowe
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