
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2016/2017 

klasa 1 BA -2 BAs 

Wychowawca: Edyta Grechuta 

1. Pakiet podręczników - „Nowe Już w szkole” klasa 2 – 2x Box 

2. Stenia Doroszuk  - Matematyka dla klas I-III. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie 

-1 szt 

3. Alicja Tanajewska, Renata Naprawa- NADESZŁA ZIMA - Karty pracy dla I etapu nauczania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – 

1 szt 

4. PEWNY START. O DOROSŁOŚCI, PWN 1 BOX 

5. Katarzyna Kozak, Maria Dawidowicz - Co dzień naprzód! Oto świat Karty pracy dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -1 szt 

6. Katarzyna Kozak, Maria Dawidowicz - Co dzień naprzód. OTO MY. Karty pracy dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -1 szt 

7. Sławomir Wrzesiński, Iwona Tomasik, Katarzyna Szłapa - Superoko Ćwiczenia 

usprawniające percepcję wzrokową koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną 

dla dzieci i dorosłych-1 szt 

8. Alicja Tanajewska, Renata Naprawa - Przyszła wiosna Karty pracy dla I etapu nauczania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

9. Alicja Tanajewska, Renata Naprawa - Nareszcie lato Karty pracy dla I etapu nauczania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym -1 szt 

10. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 

3 Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów 

rewalidacyjno-wychowawczych-1 szt 

11. Justyna Łomża, Irmina Knapik ABC mówienia czytania i pisania Umiem mówić czytać i pisać 

Część 1 Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, 

czytania i pisania -1 szt 

12. ABC mówienia czytania i pisania Umiem mówić, czytać i pisać Część 2. Zeszyt do 

rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania-1 

szt 

13. Barbara Zakrzewska. Kombinatoryka wyrazowa. Spostrzegaj - pomyśl – działaj-1 szt 

14. Justyna Janosz, Małgorzata Kurowska Znajomy – Nieznajomy. Karty pracy dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-1 szt 
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