
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe – rok szkolny 2016/2017 
klasy I –III 

 

 

Klasa II (ls) 

1. Podręcznik „Nasza szkoła” MEN: 
1) JESIEŃ - Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub 

komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym, autyzmem i afazją: 
 część 1a do kształcenia zintegrowanego 
 część 1a do kształcenia zintegrowanego – wersja dla nauczyciela 
 część 1b do kształcenia zintegrowanego 
 część 1 b do kształcenia zintegrowanego – wersja dla nauczyciela 
 zeszyt piktogramów do części 1 do kształcenia zintegrowanego 
 część 1 do matematyki 
 część 1 do matematyki wersja dla nauczyciela 
 zeszyt piktogramów do części 1 do matematyki 

 
2) ZIMA - Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 

się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i 
afazją: 

 część 2 do kształcenia zintegrowanego 

 część 2 do kształcenia zintegrowanego – wersja dla nauczyciela 

 zeszyt piktogramów do części 2 do kształcenia zintegrowanego 

 część 2 do matematyki 

 zeszyt piktogramów do części 2 do matematyki 
 

3) WIOSNA - Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub 
komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym, autyzmem i afazją: 
 część 3 do kształcenia zintegrowanego 
 część 3 do kształcenia zintegrowanego – wersja dla nauczyciela 
 zeszyt piktogramów do części 2 do kształcenia zintegrowanego 
 część 3 do matematyki 
 zeszyt piktogramów do części 2 do matematyki 

 
2. Ćwiczenia (Wydawnictwo MAC):  

1) Moje Ćwiczenia (Materiały ćwiczeniowe do podręcznika MEN – 4 części do edukacji        
polonistycznej i 4 części do edukacji matematycznej) + New English Adventure 2. 
Ćwiczenia  

2) New English Adventure 2. Podręcznik  
 
Podręczniki są darmowe, ćwiczenia również w ramach dotacji. 
 

http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/adap_ns_k2_c1a_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/adap_ns_k2_c1a_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/1B_ZP_poradnik_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/1B_ZP_poradnik_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/1B_ZP_poradnik_www%281%29.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/adap_ns_k2_c1_m_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/adap_ns_k2_c1_m_www.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/jesien/adaptacje/trudnosci/1B_ZP_poradnik_www%282%29.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/zima/adaptacje/trudnosci/ZP_Adap_NS_k2_c2_DRUK.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/zima/adaptacje/trudnosci/Poradnik_Dla_Nauczyciela_Adap_NS_k2_c2.zip
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/zima/adaptacje/trudnosci/ZP_Adap_NS_k2_c2_DRUK.zip
http://naszelementarz.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/czesc-2-do-matematyki.pdf
http://naszelementarz.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zeszyt-piktogramow.pdf
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/wiosna/adaptacje/Trudno%C5%9Bci%20adaptacja%20do%20kszta%C5%82cenia%20zintegrowanego.pdf
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/wiosna/adaptacje/Zeszyt%20piktogram%C3%B3w%20kszta%C5%82cenie%20zintegrowane.pdf
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/wiosna/adaptacje/Trudno%C5%9Bci%20adaptacja%20do%20matematyki.pdf
http://pliki.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/naszaszkola/wiosna/adaptacje/Zeszyt%20piktogram%C3%B3w%20matematyka.pdf


KLASA II u i KLASA II s 
 

Materiały ćwiczeniowe: 
 
1) Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak 

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY 
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 
2) Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak 

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT 
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 
3) Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak 

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO JA  
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
  

Materiały ćwiczeniowe darmowe w ramach dotacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa III a 
 

Materiały ćwiczeniowe : 
 
1) Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak 

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY 
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Harmonia               

 
2) Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak 

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO JA  
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo Harmonia                

 
3) Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata 

MATEMATYKA. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną cz. 1. 
Wydawnictwo Harmonia                                                   

 
4) Maria Matyszkiewicz, Małymi kroczkami - liczymy do 10. Wydawnictwo WiR  
5) Marta Kuchnik, Ćwiczenia sylabowe . Czytanie i pisanie. Wydawnictwo WiR  
 
Materiały ćwiczeniowe darmowe w ramach dotacji.  
 
 

https://merlin.pl/catalog/?q=Borowska-Kociemba+Agnieszka
https://merlin.pl/catalog/?q=Krukowska+Ma%C5%82gorzata
https://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?typ=AUTOR&searchword=Maria%20Matyszkiewicz

