TRENING ORTOGRAFICZNY : POKONAJ DYSORTOGRAFIĘ. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Gorzów Wielkopolski :
Wydawnictwo Zapadka, 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich, którzy chcą pisać bezbłędnie. Polecany też do terapii
dysortografii
Program zawiera 660 zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, podzielonych na 3
niezależne działy: "rz i ż", "ó i u" oraz "ch i h", a także 20 udźwiękowionych dyktand, pisanych
z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji.

- 70 godzin ćwiczeń
- wskazówki i podpowiedzi
- pełna humoru animacja i komentarze
- możliwość samodzielnego wyboru ćwiczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
System operacyjny Windows XP SP3 32-bit, Vista SP1, Windows 7, Mac OS
X v. 10.5 lub nowszy
Minimalne: procesor 1,6 GHz, 512 MB RAM, 180 MB wolnego miejsca na
HDD (dla MAC 0S 290 MB) ;
rozdzielczość 1024x768, głośniki, napęd CD-ROM
Zalecane: procesor 2 GHz, 1 GB RAM, 180 MB wolnego miejsca na HDD
(dla MAC 0S 290 MB) rozdzielczość 1280x800, głośniki, napęd CD-ROM

Sygn. CD 464
ŚLICZNA i MĄDRA czyli ATENA / Grzegorz Kasdepke. - Warszawa :
Audio Liber, cop. 2008. - 1 dysk optyczny CD (67 min 1 s) : digital audio ; 12 cm
Audiobook wprowadzający najmłodszych w świat mitów
greckich. Stanowi trzecią część serii Mity greckie dla dzieci.
Oryginalna adaptacja opowieści o:

1. Posejdonie – Spokojnie, braciszku, spokojnie...
2. Atenie – Śliczna i mądra – czyli Atena
3. Erosie - Figlarz
4. Asklepiosie (Eskulapie) - Doktorze, pomocy!
5. Syzyfie – Syzyf, nie plotkuj!

Sygn. PK 2614

HORRORY PRL-u: CZARNA WOŁGA i nie tylko... czyli czym
straszono obywateli PRL-u. - Warszawa : Grube Ryby, 2011. - 1 dysk
optyczny DVD-Video (74 min 55 s) : dźw., kolor ; 12 cm
Nagrania archiwalne Wytwórni Filmów Oświatowych
ukazujące serię legend i absurdów oraz propagandę
czasów komunizmu. Legenda o tytułowej czarnej
wołdze została rozpowszechniona w Polsce w latach
60. i 70. XX wieku. Opowiadała o kursującej po
mieście czarnej limuzynie marki GAZ-21 (później
GAZ-24), którą rzekomo porywano dzieci.
Patologie ówczesnego życia filmowali najlepsi
reżyserzy, a muzykę do filmów pisali najwybitniejsi
kompozytorzy.
Filmy na płycie:

Sygn. DVD 4337

1. Stacja kolejowa wobec wybuchu atomowego (1966)
2. BHP w rolnictwie (1962)
3. No to bęc (1975)
4. Choroby weneryczne szerzą się nadal (1969)
5. Uwaga alarm (1963)
6. Owsica (1968)
7. Na ulicy nie jesteś sam (1966)
8. Cudów nie ma (1968)

NAJWIĘKSZE CUDA PRZYRODY / reż. David Attenborough . Warszawa : Dystrybucja Best Film, 2011. - 1 dysk optyczny DVD-Video (50 min) :
dźw., kolor ; 12 cm. - Język angielski, polski (lektor) ; napisy polskie

Film dokumentalny ukazujący bogactwa przyrody:
najwyższe, najmroźniejsze szczyty, najniżej położone,
najgorętsze miejsca na Ziemi, najwynioślejsze wodospady
świata, najniezwyklejsze jaskinie.
Program ukazuje piękno, różnorodność i cuda natury
naszej planety. David Attenborough podróżuje po siedmiu
kontynentach.
Wyprawę rozpoczyna w Ameryce Północnej, gdy nad
nieprzystępną Doliną Śmierci wstaje słońce, a kończy
w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na świecie –
na Antarktyce.
(www. filmweb.pl)

Sygn. DVD 4290

ŚMIETNISKO / reż. Lucy Walker ; scen. Lois Vossen, Eric Martin ; zdj. Dudu
Miranda , Heloísa Passos ; muz. Moby ; wyk. Vick Muniz, Fabio Ghivelder ; Isis
Rodrigues Garros [et al.]. - Wrocław : Hagi Film i Video, 2010. - 1 dysk optyczny
DVD-Video (100 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - Język portugalski, angielski, polski
(lektor) ; napisy polskie
Film jest zapisem podróży słynnego artysty Vika Muniza, który opuszcza swój dom na
Brooklynie, aby wyruszyć do ojczystej Brazylii na największe na świecie wysypisko śmieci,
Jardim Gramacho, mieszczące się na peryferiach Rio de Janeiro.
Na miejscu artysta fotografuje eklektyczną grupę "catadores",
jak nazywa się samozwańczych zbieraczy materiałów
nadających się do ponownego przetworzenia.
Pierwotnym założeniem Munitza było "odmalowanie" zdjęć
catadores za pomocą śmieci. Jednak podczas współpracy z tymi
inspirującymi postaciami, gdy na podstawie zrobionych im
zdjęć na nowo tworzyli ze śmieci własne podobizny, okazało
się, że catadores z godnością, lecz jednocześnie rozpaczą
próbują na nowo wyobrazić sobie własne życie. Lucy Walker
(reżyserka filmów Devil's Playground oraz Ślepy los)
z ogromnym wyczuciem towarzyszy całemu procesowi,
przedstawiając na końcu wzruszający dowód możliwości
zmiany poprzez sztukę oraz ukazując alchemię ludzkiej duszy.
(www. filmweb.pl)

Sygn. DVD 4354
LOGO-RYMY : piękne wierszyki z odrobiną muzyki : głoska „L” i „R”
/ aut. wierszyków Monika Zielińska. - Gdańsk : Young Digital Planet, cop. 2010. - 24
s. : il. kolor. ; 20 cm + 1 dysk optyczny CD (8 min 1s) : digital audio ; 12 cm
Książeczka z dołączoną płytą audio z wierszykami
logopedycznymi
przeznaczona
do
szeroko
rozumianych ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki
poprawnej wymowy. Pakiet skierowany jest do dzieci
uczęszczających na zajęcia logopedyczne, a także
tych, które chcą się zmierzyć z „łamańcami
językowymi”.
Wierszyki automatyzują poprawną artykulację
trudnych głosek, materiał językowy w nich zawarty
cechuje tzw. "czystość fonetyczna".

Sygn. DT 1150
+ PK 2558

Dwie formy tekstu (w wersji pisanej oraz w wersji
audio) umożliwiają zabawę, dzięki której trudna
nauka staje się przyjemna.

Oprac. Agnieszka Kulczycka

