Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI I zapytania ofertowego

I.

LP

1
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3
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Zakup, dostawa materiałów dydaktycznych plastycznych i dekoracyjnych

NAZWA

JEDN.
MIARY

Teczka A4

Teczka sztywna; Format A4; gr. grzbietu 2 cm

sztuka

25

Kredki trójkątne
drewniane cienkie
Zestaw stolikowy kredek
w drewnianej oprawie
Zestaw stolikowy kredek
świecowych

Zestaw klasowy; 300 szt. kredek w 12 pastelowych
kolorach w tekturowym pudełku z zamknięciem.
Kredki o dł. ok. 15 cm, śr. 1 cm, śr. rysika 0,5 cm; w 1
zestawie 144 szt. w 12 kolorach
Zestaw składa się z 12 kolorów w intensywnych
barwach, każdy po 6 sztuk
Pastele w różnych kolorach można łatwo ze sobą
mieszać, stosować na mokro i na sucho, a także łączyć
z innymi technikami. • 12 szt.
Plastikowa temperówka z dwoma otworami (do
standardowych i grubych ołówków), pojemnik wykonany
z transparentnego plastiku o wysokiej trwałości.

zestaw

2

zestaw

4

5

Pastele suche

6

Temperówka z
pojemnikiem

7

Dziurkacz średni

8

Dziurkacz duży

9

Plastelina

10

11

12

OPIS / PARAMETRY

WARTOŚĆ
BRUTTO
ILOŚĆ (tj. ilość x cena
jednostkowa
brutto)

Dziurkacze w min. 5 różnych wzorach.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu prac
plastycznych - pojedynczo lub do tworzenia złożonych
wzorów. Nadają się także do wycinania wzorów z folii
piankowej.
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm
Dziurkacze w min. 5 różnych wzorach.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu prac
plastycznych - pojedynczo lub do tworzenia złożonych
wzorów. Nadają się także do wycinania wzorów z folii
piankowej.
• wym. elem. wyciętego 2,5 cm
• wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm

zestaw

4

sztuka

4

sztuka

25

sztuka

10

sztuka

10

W 1 op.24 kolory

sztuka

50

Klej w sztyfcie

Klej w sztyfcie; 1 szt.-9 g

sztuka

75

Blok do akwareli

Blok idealny do akwareli, rysunku pastelami, kredkami,
ołówkiem i węglem. W opakowaniu 25 kartek. Format
A4.Gramatura papieru – 120 g/m2

opakowa
-nie

10

Zestaw papierów
podstawowych

• papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2 • papier
rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2 • papier
kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 115
g/m2 • brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2 • brystol
kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2

zestaw

1

13

Brystol - zestaw

14

Pudełko kreatywnych
niespodzianek

15

Kartony z obustronnym
nadrukiem - kropki

16

17

• 100 arkuszy
• 25 kolorów
• wym. 50 x 70 cm
• 300 g/m2
Duży zestaw różnego rodzaju materiałów plastycznych,
do tworzenia i ozdabiania prac. Pudełka mogą różnić
się zawartością. Przykładowy skład:
-karton gładki o wym.65x50 cm, różne kolory, ok. 70 szt.
-karton wzorzysty wym.48x34 cm,różne wzory,ok. 50
szt.
-karton gładki wym. 35x25 cm, różne kolory, ok. 45 szt.
-karton wzorzysty, różne wzory wym. 35x25 cm,ok.65
szt.
-papier wzorzysty, o wym. 35 x 25 cm, ok. 50 szt.
-tektura falista o wym. 33,5x22,5, kolory, ok.15 szt.
-karton gładki o wym. 33,5x18 cm, różne, ok. 45 szt.
-koperty gładkie, różne kolory i rozmiary, ok. 30 szt.
-papier w rolce gładki o szer. 40 cm, różne kolory, 2 szt.
-ramka na zdjęcia z grubego kartonu, 1 szt.
-ramka na zdjęcia z cienkiego kartonu, 2 szt.
-kwadraty origami, różne kolory
-paski do quillingu, różne kolory

zestaw

1

zestaw

1

-10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm • 300 g/m2

zestaw

1

Kartony z obustronnym
nadrukiem - paski

- 10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm • 300 g/m2

zestaw

1

Kartony z obustronnym
nadrukiem - kratka

- 10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm • 300 g/m2

zestaw

1

zestaw

1

opakowan
ie

10

opakowan
ie

20

opakowan
ie

5

zestaw

2

18

Arkusze filcowe

19

Folia piankowa fala 3D

20

Folia piankowa

21

Tektura tęczowa

22

Kółka origami

Zestaw różnokolorowych arkuszy z filcu o wym. 22,9 x
15,3 x 0,1 cm. • 10 kolorów (biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, różowy, fioletowy, turkusowy, niebieski,
jasnozielony i zielony) • 100 szt. (po 10 z każdego
koloru)
Faliste, fakturowe i karbowane, trójwymiarowe folie w
ciepłych kolorach (czerwony, pomarańczowy, zielony,
jasnofioletowy, żółty, biały, jasnozielony, błękitny,
granatowy).
• w 1 opakowaniu 10 arkuszy
• format: A4
• grubość 2 mm
Folia piankowa gładka (w 1 opakowaniu 15 szt.)-10
opakowań
oraz folia piankowa brokatowa (w 1 opakowaniu 10
szt.)-10 opakowań
Format A4, gr. 2mm
• 10 arkuszy
• format: B4
• wym. 25 x 35 cm
1 zestaw obejmuje:
• po 100 szt. o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm
• 300 szt. o śr. 57 mm
• 400 szt. o śr. 47 mm
• 600 szt. o śr. 30 mm

• 1000 szt. o śr. 20 mm

23

Nożyczki przedszkolne

24

Nożyczki

25

Nożyczki

26

Magnetyczne kółeczka

27

Pistolet do kleju na
gorąco

28

Tempera

29

Tempera

30
31

• wym. 14 cm
• ostro zakończone
• różne kolory
•w 1 zestawie 3 szt. - 3 wzory do wycinania różnych
krawędzi,
• wym. 17 cm
Nożyczki umożliwiają przecinanie papieru, nadając
krawędzi ozdobny wzór. Tworzenie ozdobnych kartek,
pasków i koronek możliwe jest z papieru, tektury,
plastiku oraz folii aluminiowej.
• w 1 zestawie 3 szt.
• dł. 13,5 cm
Magnesy do przyczepiania prac, pomocy czy dekoracji
do tablic lub innych metalowych powierzchni.
• 300 szt., • śr. 1,2 cm
Pistolet do kleju na gorąco, pasujące sztyfry kleju o śr.
11 mm
Farby są na bazie wody; łatwo się rozprowadzają i
dobrze kryją. Poj. 1000 ml
Po 1 szt. z kolorów: biały, żółty, zielony, niebieski,
brązowy,czerwony, pomarańczowy, czarny, różowy,
fioletowy, łososiowy

sztuka

25

zestaw

3

zestaw

3

zestaw

1

sztuka

1

sztuka

11

Farba w butelce. Poj. 250 ml

sztuka

1

Pędzle z gąbki

Zestaw pędzli z gąbki obejmujacy 20 szt.; szer. gąbki
ok. 2,5 cm

zestaw

2

Farby plakatowe

Farby plakatowe - komplet 12 kolorów w poj. po 20 ml.

komplet

25

komplet

25

komplet

1

komplet

1

komplet

4

Pędzle z naturalnego włosia. Zróżnicowanie wielkości
pozwala dostosować pędzel do malowania małych i
dużych powierzchni. W 1 komplecie 5 szt. o różnych
rozmiarach.
Komplet stempli drewnianych przedstawiających różne
pojazdy.
-7 szt., -wym. od 4 x 4 cm do 7 x 9,5 cm
Duży, drewniany stempel drzewo, który można
przyozdabiać listkami i jabłkami, przedstawionymi na
pozostałych mini stemeplkach. • wym. 12 x 8,5 cm • 6
mini stempelków o wym. 2 x 2 cm
W 1 komplecie 6 stempli z różnymi motywami; śr.
7,5cm; uchwyt o długości 4cm. Po jednym komplecie z
motywem wiosna, lato, jesień, zima.

32

Pędzle

33

Stemple pojazdy

34

Stempel drzewo

35

Stemple duże, okrągłe

36

Poduszka do stempli

1 szt. ma wymiary 7x11cm

sztuka

12

37

Szablony

Szablony – owoce; w 1 zestawie 6 szt.; wym. 15x22 cm

zestaw

1

38

Szablony

Szablony – farma; w 1 zestawie 6 szt.; dł. boku ok.20
cm

zestaw

1

39

Szablony

Szablony – warzywa; w 1 zestawie 6 szt.; wym. 15x22
cm

zestaw

1

40

Szablony

Szablony okrągłe – Boże Narodzenie; w 1 zestawie 6
szt.; śr. 15cm

zestaw

1

41

Szablony

Szablony – Wielkanoc; wym. 14,5x15,5 cm

zestaw

1

42

Ruchome oczka

43

Druciki kreatywne

44

Druciki kreatywne
cienkie, długie

45

46

47

48

49

Zestaw oczek w różnych kolorach i wielkościach. W
poręcznym, plastikowym słoiku - każdy rozmiar oczek
jest zapakowany oddzielnie. Oczka nie są
samoprzylepne
• łącznie ok. 53 g
• wym. 7 x 13,5 cm
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można
uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można
przyklejać bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne,
pluszowe obrazy.
W 1 komplecie:
• 250 szt.
• wym. 1,5 x 30 cm
• różne kolory
1 komplet obejmuje:
• 100 szt.
• wym. 0,6 x 50 cm
• różne kolory

1 komplet obejmuje:
Druciki kreatywne grube, • 100 szt.
długie
• wym. 1,5 x 50 cm
• różne kolory
1 komplet obejmuje:
Druciki kreatywne
• 24 szt.
brokatowe
• wym. 0,6 x 30 cm
• różne kolory
1 komplet obejmuje:
Druciki kreatywne w
• 80 szt.
paski
• wym. 0,6 x 30 cm
• różne kolory
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do dekorowania
prac plastycznych lub masek. Zapakowane w
Piórka
praktyczne, zamykane strunowo torebeczki.
• 10 torebek po 14 g
• 10 kolorów
Samoprzylepne, piankowe kształty w różnych kolorach i
Piankowe naklejki
wielkościach. • wym. od 2 do 4 cm; • 144 szt.

zestaw

2

komplet

1

komplet

1

komplet

1

komplet

1

komplet

1

komplet

1

komplet

1

50

Koraliki kuleczki

Zestaw kuleczek 250 g • śr. od 1,2 cm do 2 cm

zestaw

1

51

Korale drewniane – mix

W 1 zestawie 100 g,• wym. od 5 do 30 mm

zestaw

5

52

Sznureczki woskowane

W 1 zestawie 10 szt., • dł. 1m

zestaw

1

53

Gumki kolorowe

W 1 zestawie 10 kolorów, • wym. 0,5 mm x 5 m

zestaw

1

54

Koraliki do prasowanek

zestaw

1

55

Podkładki małe

zestaw

1

56

Podkładki duże

zestaw

1

57

Suszarka metalowa do
prac

sztuka

1

W 1 zestawie 20 000 szt.
• mix kolorów
• wym. 0,5 x 0,5 cm
W 1 zestawie 5 szt. transparentnych podkładek: koło,
serce, kwadrat, sześcian, gwiazdka
• wym. od 7,5 do 9,5 cm
W 1 zestawie 3 szt. podkładek: koło, serce, kwadrat, •
wym. od 15 do 17,5 cm
Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych.
Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających
przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu

A3 lub 50 A4.
• wym. 42,5 x 41 x 98 cm
58

Tablica dwustronna

59

Papier ksero A4 80g

Czarna tablica do pisania kredą po jednej stronie oraz
biała do pisania mazakami po drugiej. Tablica zawiera
podstawkę na mazaki i kredę; wym. 43 x 42 x 93 cm
-Format: A4-Wymiary arkusza (mm): 210 x 297;
Gramatura papieru: 80g/m2; Poziom białości: 153 CIE;
Poziom białości wg D65: 107%; Grubość (μm): 106;
Materiał główny: celuloza; Zawartość opakowania: 500
ark. / ryza

sztuka

1

ryza

5

RAZEM
Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %

Ogółem
brutto,

poz.

1-59:.................................................................................................złotych

VAT:………………………………….
Słownie brutto: ...................................................................................................................

Data ............................................

............................................................
Podpis upoważnionej osoby wykonawcy

Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI II zapytania ofertowego

II.

LP

1

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z gimnastyki korekcyjnej

NAZWA

Trener równowagi

2

Dyski sensoryczne

3

Półkula balansująca

4

Półkula jeż

5

Równoważnia
balansujaca

6
7
8
9

10

11

12

OPIS / PARAMETRY

Trener równowagi to przyrząd umożliwiający ćwiczenie
różnorodnych partii mięśni m.in. talii, brzucha, pleców,
nóg i ramion. Dwa elastyczne uchwyty pomagają
utrzymać balans na urządzeniu oraz ćwiczyć mięśnie
rąk. Wykonany z PVC i polipropylenu, rozciągliwe linki z
gumy termoplastycznej TPR, uchwyty z pianki.
• śr. maks. 53 cm
• dł. początkowa linki z uchwytem: 100 cm
• pompka
• instrukcja z przykładowymi ćwiczeniami
Okrągłe dyski sensoryczne z wypustkami, do ćwiczeń
równowagi. Rozwijają sensorykę stóp. W zestawie 4
szt.; wym. 8 x 16 cm; różnokolorowe
Gumowa
półkula
wypełniona
powietrzem,
przeznaczona do ćwiczeń równoważnych. Na półkuli
można stawać, siadać lub kłaść się. śr. podstawy 45
cm, wys. 22,5 cm
Duża półkula z wypustkami; wym. śr. 25 cm

Przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej oraz
równowagi. Zapewnia bezpieczna zabawę dzięki
antypoślizgowej
powierzchni.
max. obciążenie100 kg; wym. 53 x 22 x 15 cm
Wykonana z twardej pianki; śr. 6 cm; kolorowe wstążki
Piłeczka z wstążeczkami
o dł. 40 cm; óżne kolory,
Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu
Serso
obręczy na prętach; wykonana z pianki; wym.
30x30x13cm; 5 obręczy o śr.12cm
Materac 4-częściowy
Materac, podkład do ćwiczeń; obszyty trwałą tkaniną
składany
PCV; wym.244x120x3 cm; wym.1 elementu 60x120 cm
Gumowa fasolka z wypustkami do masażu i
Fasolka rehabilitacyjna
rehabilitacji, różne kolory, dł. 7,4 cm
Komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju
ćwiczeń równoważnych i wzmacniających; 3 pary o
różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV,
Woreczki do ćwiczeń
łatwą
do
utrzymania
w
czystości.
równowagi
•pomarańczowy: wys. 20 cm, śr. 11 cm, 1,5 kg
•zielony: wys. 18 cm, śr. 9,5 cm, 1 kg
•czerwony: wys. 12,5 cm, śr. 9 cm, 0,5 kg
Lekka, piankowa mata z wypustkami, do masażu.
Wzmacnia mięśnie stóp, poprawia krążenie krwi,
Mata piankowa
pomaga zapobiegać płaskostopiu. Elementy można
łączyć ze sobą na zasadzie puzzli; w 1 komplecie 4 szt.
o wym. elem. 31,5 x 31,5 cm
Piłka do treningu
Piłka reakcyjna odbija się w nieprzewidywalny sposób,
wzrokowo-ruchowego
rozwijając refleks, koordynację oraz zdolność do

JEDN.
MIARY

WARTOŚĆ
BRUTTO
ILOŚĆ (tj. ilość x cena
jednostkowa
brutto)

sztuka

2

zestaw

2

sztuka

4

sztuka

10

sztuka

6

sztuka

10

sztuka

2

sztuka

2

sztuka

8

komplet

2

komplet

2

sztuka

6

błyskawicznego reagowania. Wykonana z trwałej gumy.
• śr. 7 cm
13
14
15

Piłka do gry w piłkę
Piłka do gry w piłkę nożną, wykonana z PCV; śr. 23 cm
nożną
Piłka do gry w piłkę
Piłka do gry w piłkę siatkową, wyk. z PCV; śr. 21 cm
siatkową
Piłka wykonana z pianki. Można je wykorzystać do
Piłka piankowa
ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw swobodnych; śr. 7
cm; różne kolory

sztuka

6

sztuka

6

sztuka

6

16

Skakanka

Skakanka z plastikowymi rączkami; dł. ok.200cm

sztuka

8

17

Hula-hop

Koła o śr. 50 cm

sztuka

10

18

Drewniany stolik
aktywności

sztuka

2

19

Szczudła sensoryczne

Labirynt przestrzenny w kształcie drzewa, koralikowe
liczydła, labirynt z rybką, słonecznik z obracaną
tabliczką z lusterkiem. Wym. 29 x 15 x 27 cm
Szczudła w formie elastycznych, gumowych półkul ze
sznurkami i uchwytami. Przemieszczanie się z użyciem
szczudeł jest treningiem koordynacji, równowagi.
Półkule o śr. 13 cm i wys. 7 cm, wys. ze sznurkami 80
cm
Ścienna tablica manipulacyjna podzielona jest na kilka
części, z których każda w inny sposób wspiera
zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na tablicy
znajdują się: labirynty manipulacyjne, koło z koralikami,
obracane koła zębate, dzwonki, lusterko, magnetyczny
labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami. Wym. ok.
185 x 1,5 x 60 cm

sztuka

4

sztuka

2

20

Ścienna tablica
manipulacyjna

RAZEM
Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %

Ogółem
brutto,

poz.

1-20:

................................................................................................złotych

VAT:…………………………………………………..
Słownie brutto: .........................................................................................................................

Data ............................................

............................................................
Podpis upoważnionej osoby wykonawcy

Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI III zapytania ofertowego

III.
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Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych

NAZWA

OPIS / PARAMETRY

Logopedia PRO - pakiet PODSTAWOWY - seria 5
profesjonalnych
logopedycznych
programów
multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę
oraz
terapię
większości
zaburzeń
mowy
i
języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
Logopedia PRO – pakiet PODSTAWOWY to
- 5 programów multimedialnych na pendrive:
Szereg szumiący – moduł podstawowy,
eduSensus LOGOPEDIA
Szereg syczący – moduł podstawowy,
Pakiet Podstawowy
Szereg ciszący – moduł podstawowy,
Różnicowanie szeregów,
Głoska r – moduł podstawowy,
- ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń i ponad 200 kart
pracy,
-profesjonalny mikrofon,
- przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy
programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz
tekstów terapeutycznych),
- wsparcie techniczne.
Logorytmika - rytm i muzyka ma za zadanie rozwijanie
zdolności komunikatywnych. Badania wykazują, że
umiejętne oddziaływanie muzykoterapeutyczne wpływa
korzystnie na usprawnienie zdolności komunikacji
językowej dzieci.
Zastosowanie: diagnoza i terapia logopedyczna.
Odbiorcy: logopedzi.
eduSensus Logorytmika
Beneficjenci: dzieci
z
wadami
wymowy
i/lub
zaburzeniami słuchu i komunikacji.
W zestawie LOGORYTMIKA znajdują się:
• program multimedialny na pendrive,
• profesjonalny mikrofon,
• przewodnik metodyczny zawierający propozycje
scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów
terapeutycznych.
Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki
Analiza
i
synteza
czytania i pisania. Kolejne zdania ułożone są zgodnie z
wzrokowa
zasadą stopniowania trudności. Różnorodny materiał:
A.Fabisiak-Majcher,
kolorowe, czarno-białe i konturowe rysunki umożliwiają
M.Korendo, E.Szmucdzieciom stymulację i rozwój w zakresie analizy
Ławczys
wzrokowej. • format: A4 • 47 kart z ćwiczeniami
Lustro z ruchomymi skrzydłami, ma szerokie
Lustro-tryptyk
zastosowania w terapii nie tylko logopedycznej, ale

JEDN.
MIARY

WARTOŚĆ
BRUTTO
ILOŚĆ (tj. ilość x cena
jednostkowa
brutto)
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Piórka małe
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Wiatraczek
zaokrąglonymi
skrzydełkami

Słomki
łamane
modelowania

także innych funkcji poznawczych. Jest doskonałe do
zabawy dla małych dzieci w "śmieszne minki", pozwala
obserwować z bliskiej odległości ruchy aparatu mowy.
•wym. rozłożonego lustra 101,1 x 41,7 cm
•wym. skrzydeł 33,3 x 43,3 cm
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania
aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego.
Ćwiczy kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru
oddechowego, a ponadto jest wspaniałym sposobem na
rozwinięcie
umiejętności
koncentracji.
Zabawka
logopedyczna wykonana jest z drewna bukowego • śr. 6
cm • wys. 5 cm • różne kolory, sprzedawane losowo
• 4 szt. • 4 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm • 4 słomki
•Zestaw 20 g; dł. od 3 do 14 cm
Pomoce do ćwiczeń oddechowych i logopedycznych.
Kolorowe wiatraczki zachęcają dzieci do zabawy i
z
wykonywania różnorodnych ćwiczeń oddechowych
stymulujących prawidłowy rozwój aparatu mowy.
Wiatraczki wykonane zostały z folii błyszczącej i
holograficznej. Wiatraczki są jedno- lub dwukolorowe.
• różne kolory, • śr. 23 cm
do
Słomki wykonane z tworzywa stucznego. • 6 szt. • dł. 26
cm • śr. 0,6 cm

Gra rozwijająca kontrolę nad oddechem. Należy
przemieszczać piłeczkę podmuchem kontrolując
kierunek i prędkość piłeczki. Wygrywa gracz, którego
piłka
przejdzie
wszystkie
obrazki.
Loteryjka z podmuchem
• plansza z wymiennymi kartami o wym. 20x20x4,5cm
• 4 dwustronne plansze lotto z obrazkami zwierząt o
wym. 16x16cm
•36 żetonów o śr. 3,5cm
•piłka
Zabawa służy głównie rozwijaniu koncentracji, motoryki
oraz refleksu. Zabawa polega na przemieszczaniu kulek
po torze tak, by utrzymywały się na nim. Każdy z torów
Sprawnościowe koło
ma
inny
kształt,
co
urozmaica
zadanie.
• 4-stronny tor o wym. 28 x 25 x 4,5 cm
• 2 kulki
Małe pudełeczko umożliwiające nagrywanie 30sekundowych sekwencji. Mogą być to polecenia
nauczyciela, które dziecko odtwarza w dowolnym
czasie; słowa, które może powtarzać wielokrotnie.
Asystent nauczyciela
Dziecko może nagrywać także swoje słowa lub zdania dowolne lub dotyczące ilustracji umieszczanych pod
wieczkiem. Zabawa z pudełkiem dodaje dzieciom
śmiałości, pozwala na pracę we własnym tempie.
• wym. 8,5 x 8,5 x 2,5 cm
Gra pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji narządów
artykulacyjnych. Rysunki przedstawiają różne ćwiczenia
Gimnastyka buzi
- wewnątrz jamy ustnej, na zewnątrz oraz ćwiczenia
mięśnia okrężnego warg. • 28 rysunków o wym. 9 x 9
cm podzielonych na 4 serie zaznaczone kolorem • dla
1-2 graczy
Książka
pisana
wierszem,
zawiera
ćwiczenia
usprawniające
aparat
mowy
dziecka
oraz
wprowadzające dzieci w świat głosek w izolacji.
Zabawy usprawniające
Dodatkiem do tej książki jest lusterko bezpieczne, które
buzię i język dziecka
czytelnik umieszcza w ramkach na odpowiednich
M. Rocławska-Daniluk.
stronach, a potem zerka do niego w trakcie
wykonywania ćwiczeń.
• format: 20 x 19 cm;• 19 str.
Wieloelementowa pomoc składająca się z 2 typów kart.
Onomatopeje
Karty typu „Piotruś” mają na celu zapoznanie dziecka z
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Kwestionariusz do
badania artykulacji aut.
Marzena Walkowiak

Różnicowanie głosek
sz-s

17

Ładnie
k, g, h

mówię

głoski:
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Ładnie mówię
s, z, c, dz

głoski:

Ładnie mówię
sz, ż, cz, dż

głoski:
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Sowa gra w słowa

21

Szumi i szeleści - wąż
logopedyczny

dźwiękami i odpowiadającymi im rysunkami, a
dołączone do nich paski z sekwencjami symboli
dźwięków są materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej.
-104 karty typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta domowe,
dzikie
zwierzęta,
przyroda/otoczenie,
dźwięki
wydawane przez człowieka)
• karty do ćwiczeń sekwencji słuchowych o wym. 29,7 x
10 cm podzielone na 3 poziomy: 2 onomatopeje - 15
kart, 3 onomatopeje - 10 kart, 4 onomatopeje - 6 kart
Kwestionariusz
do
badania
artykulacji pozwala
szczegółowo ocenić wymowę dziecka w wieku
przedszkolnym i szkolnym, z powodzeniem może być
wykorzystywany do diagnozy logopedycznej.
Zawiera odpowiednio przygotowany materiał językowy
składający się z obrazków, który pozwala ocenić
realizację danej głoski w izolacji, w sylabach, wyrazach
w każdej pozycji (nagłosie, śródgłosie i wygłosie),
zwrotach, zdaniach oraz mowie swobodnej.
Kwestionariusz zawiera:
- instrukcję jak korzystać z kwestionariusza
- 62 karty zadań do poszczególnych głosek
- karty zapisu wyników badania, w których na bieżąco
możemy notować uwagi np. jakiego rodzaju
zniekształcenia występują w realizacji danej głoski
(elizje, substytucje, deformacje) oraz wstępnie
zaplanować dalszą pracę terapeutyczną z dzieckiem
-format: A4
-sztywne, zalaminowane kartki
Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających
dziecku
na
nabycie
umiejętności
słuchowego
różnicowania głosek sz-s i cz-c („Identyfikacja głoski w
wyrazie”, „Domino”, „Określanie miejsca występowania
głoski w wyrazie” i „Plansza do różnicowania w/w
głosek z żetonami”). Zawartość: • 5 kart pracy formatu
A4 • 42 szt. tafelków z rysunkami o wym. 5 x 5 cm • 13
kart domina o wym. 5 x 10 cm • 10 szt. żetonów • 1
plansza formatu A4
Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary,
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. Mają na
celu doskonalenie artykulacji trudnych dla dziecka
głosek oraz ćwiczenie ogólnej sprawności językowej. •
70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier
Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary,
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. Mają na
celu doskonalenie artykulacji trudnych dla dziecka
głosek oraz ćwiczenie ogólnej sprawności językowej. •
70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier
Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary,
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. Mają na
celu doskonalenie artykulacji trudnych dla dziecka
głosek oraz ćwiczenie ogólnej sprawności językowej. •
70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gie
Gra, która ułatwia automatyzowanie głosek szeregu
syczącego s-z-c-dz. Przeznaczona jest dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie gry
dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc
dodatkowo
pamięć
wzrokową
i
słuchową,
spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie.
Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w zakresie
poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż,
cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój
percepcji słuchowej. Plansza niebieska przeznaczona
jest do dłuższych, a różowa do krótszych rozgrywek. •
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Loteryjka obrazkowa –
gra logopedyczna
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Logopedyczny Piotruś Memory
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Logopedyczny Piotruś –
Pakiet I, II i III

25

Dżdżownica Żaneta
Pszczółki Lotniczki

-

wym. planszy 40 x 34 cm • 96 żetonów z obrazkami •
16 żetonów z poleceniami • dwustronna plansza • 16
pionków • kostka do gry
Gra w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu
szumiącego sz-ż-cz-dż, poszerzenie słownika czynnego
oraz rozwoju percepcji słuchowej. Dzieci uczą się
wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo
spostrzeganie, pamięć
wzrokową
i
słuchową,
koncentrację oraz myślenie. • 8 twardych dwustronnych
plansz z obrazkami o wym. 16,4 x 11,3 cm • 72
dwustronne kartoniki z obrazkami o wym. 5,8 x 3,8 cm •
woreczek • instrukcja gry i wykaz użytych wyrazów
Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany
jest tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną
wymowę poszczególnych głosek. Każda talia kart
zawiera obrazki oraz wyrazy do czytania z ćwiczoną
głoska, która występuje w trzech pozycjach: nagłosie,
śródgłosie i wygłosie.
Pakiet 8 talii kart o wym. 5,3 x 8,5 cm
• głoski sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz.
Logopedyczny Piotruś” i „Memory” to dwie znane gry.
Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany
jest tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną
wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera
ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. W każdej talii
znajduje się 13 par kart.
Gry wyrabiają spostrzegawczość, uczą rozwijać
skojarzenia, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć.
Uczestnicy gier oprócz poprawnego nazywania
poszczególnych obrazków mogą układać z nich
wyrażenia
dwuwyrazowe,
zdania
i
inne.
„Logopedyczny Piotruś” - jest to prosta gra w karty
przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat.
Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry
należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego
Piotrusia).
Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a
następnie rozdać kolejno wszystkim graczom. Można
rozdać wszystkie karty bądź tylko niektóre (w
zależności od możliwości i wieku dziecka). Z
otrzymanych
kart
uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary.
Pozostałe karty uczestnicy gry układają w „wachlarz”.
Następnie każdy gracz wyciąga jedną kartę od osoby
siedzącej po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje
do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w
poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te
wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, które
pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa,
natomiast dziecko, które pozostanie z Piotrusiem –
przegrywa.
„Memory” - gra zalecana jest dla dzieci już od 3 roku
życia. Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 osób.
Do gry należy wykorzystać 12 par kart. Można też w
zależności od wieku i możliwości dzieci wykorzystać
mniejszą ilość par. Karty układa się obrazkami do dołu.
Karty można ułożyć w rzędach bądź luźno poukładać
na stole. Następnie każdy z graczy (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara) odsłania po 2 karty i głośno
wymawia ich nazwę. Dziecko, które odkryje dwa takie
same obrazki zabiera parę ze stołu. Wygrywa ta osoba,
która po odkryciu wszystkich kart będzie miała
najwięcej par.
Gra logopedyczna Dżdżownica Żaneta - Pszczółki
Lotniczki przeznaczone są dla dzieci mających
problemy w głoskami sz, ż/rz, cz, dż w nagłosie oraz
głoską l w nagłosie śródgłosie oraz wygłosie. W pudełku
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Kolorowanka
logopedyczna

Słowa, sylaby, wyrazy pakiet 10 książeczek

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek sz, ż, cz, dż
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek s, z, c, dz
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek p, pi, b, bi
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

użytkownik
otrzymuje
2
gry: Dżdżownica
Żaneta oraz Pszczółki Lotniczki. Każda z nich
przeznaczona jest do terapii innych głosek.
Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda
służy do utrwalania wymowy głosek: sz, ż, cz, dż, s, z,
c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. Zadaniem dziecka
jest dokonanie opisu postaci i poprawne stosowanie
utrwalanej głoski. Pomoc łączy naukę z zabawą,
utrwala wymowę głosek i znajomość kolorów. Kształtuje
umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi i
stosowania poprawnych form gramatycznych, wpływa
także na procesy zapamiętywania tekstu. • 14 str.
Seria
dziesięciu
zeszytów
logopedycznych
przeznaczonych do ćwiczeń artykulacyjnych z dziećmi.
Poszczególne
zeszyty
dotyczą
najczęściej
występujących zaburzeń artykulacji.
W skład zestawu wchodzą:
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 1. Szereg szumiący
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 2. Szereg syczący
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 3. Szereg ciszący
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4. Różnicowanie
trzech szeregów
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 5. Głoski dźwięczne
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 6. Głoski K, G
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 7. Głoska L
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 8. Głoska R
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 9. Głoski W, F
• Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 10. Głoski D, T
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Materiał słowny ułożono według
zasad logopedycznych. Książki zawierają materiał
językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej
artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz
opowiadaniu.
• format: A4
Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy
głosek: sz, ż, cz, dż w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie
i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Należy go
wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek: sz, ż
(rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach. • 69 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek
przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny
ułożono według zasad logopedycznych. Książki
zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń
prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i
wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach
oraz opowiadaniu.
• format: A4
Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy
głosek: s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i
wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Należy go
wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek: s, z, c,
dz. i utrwaleniu ich w sylabach. • 73 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek
przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny
ułożono według zasad logopedycznych. Książki
zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń
prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i
wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach
oraz opowiadaniu. • format: A4
Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy
głosek: p, pi, b, bi w wyrazach, zwrotach i zdaniach w
nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Umieszczone obok
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Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek dentalizowanych
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

33

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek t, d, m, mi, n, ni
(ń)
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

34

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek k, ki, g, gi
Aut. Grażyna
Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

35

36

Materiał wyrazowoobrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy
głosek ś, ź, ć, dź Aut.
Grażyna Krzysztoszek,
Małgorzata Piszczek

Rymowanki

tekstu rysunki pozwalają na wykorzystanie w terapii
analizatora wzrokowego w celu utrwalenia i
zapamiętania konkretnego zwrotu, czy zdania. • 51 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek
przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny
ułożono według zasad logopedycznych. Książki
zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń
prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i
wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach
oraz opowiadaniu. • format: A4
Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach
opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu
ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.
1. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych: s, z,
c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych: sz, ż, cz, dż. 2.
Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz
i środkowo językowo-dziąsłowych: ś, ź, ć, dź. 3.
Opozycje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych: sz, ż,
cz, dż i środkowojęzykowych: ś, ź, ć, dź. 4. Opozycje
głosek zwarto-szczelinowych: c, cz, ć, dz, dż, dź i
szczelinowych: s, sz, ś, z, ż, ź. • 68 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek.
Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do
ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie,
śródgłosie
i
wygłosie
wyrazu,
zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu.
• format: A4
Książka zawiera materiał językowy przeznaczony do
ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek: f, fi, w, wi, ł, ch
(h) w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu; 68 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek.
Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do
ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie,
śródgłosie
i
wygłosie
wyrazu,
zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu.
• format: A4
Zawiera materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń
prawidłowej artykulacji głosek: t, d, m, mi, n, ni (ń) w
nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu.Wyrazy
ułożono według zasad logopedycznych zachowując
zasadę stopniowania trudności; 67 str.
Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek.
Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do
ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie,
śródgłosie
i
wygłosie
wyrazu,
zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu.
• format: A4
Ćwiczenia prawidłowej wymowy głosek: k, ki, g, gi w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie w
wyrażeniach i zdaniach; 67 str.
Materiał
do
ćwiczeń
prawidłowej
wymowy
głosek.Książki
zawierają
materiał
językowy
przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek
w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu.
• format: A4
Zawiera materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń
prawidłowej artykulacji głosek: ś, ź, ć, dź w nagłosie,
śródgłosie
i
wygłosie
wyrazu,
zwrotach
dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. Wyrazy
ułożono według zasad logopedycznych zachowując
zasadę stopniowania trudności; 63 str
Wśród kolorowych obrazków gracze odnaleźć muszą
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jak najwięcej takich, które się rymują. Gra kształtuje tak
ważne umiejętności jak synteza sylabowa wyrazów,
umiejętność analizy, percepcja słuchowa oraz
koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa.
• 72 kartoniki z obrazkami • klepsydra • instrukcja
Zestawy zawierają 135 kart, na których po jednej
stronie znajdują się rymowane zagadki, a po drugiej
kolorowe ilustracje-odpowiedzi. W nagrodę za
prawidłowo rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują
Zagadki Smoka Obiboka
element pasujący do obrazka. Gry uczą logicznego
myślenia, wzbogacają zasób słów dziecka.
• 135 kart z zagadkami o wym. 9,2 x 7 cm
• 36 żetonów o śr. 1,9 cm
• 6 plansz o wym. 10,5 x 15 cm
Wiele dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii ma
trudności z tworzeniem pojęć i reprezentacji danego
desygnatu. Ta z pozoru prosta umiejętność polega na
dostrzeganiu zjawiska, iż jedno słowo oznacza
(najczęściej) konkretny desygnat. W wybranych
przykładach jedna z reprezentacji ma jakiś brak, wadę
Tworzenie reprezentacji np. jeden z kubków jest wyszczerbiony. Przeznaczony
danego desygnatu - dla dzieci:
rzeczowniki
• ze spektrum autyzmu,
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• afazja dziecięcą,
• upośledzonych umysłowo
• mających trudności z tworzeniem pojęć i reprezentacji
danego desygnatu.
• 80 kart
• format: 10,5 x 9,9 cm
Pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu
umiejętności rozpoznawania części mowy. Jednym z
zadań dziecka jest zapełnienie planszy kartonikami z
obrazkami pasującymi do danej kategorii rzeczownika.
Zestaw wprowadza dziecko w świat gramatyki języka
polskiego. Wspomaga rozumienie mowy, wzbogacanie
Kto to? Co to?
słownictwa, stymuluje rozwój umiejętności zadawania
Rzeczownik
pytań i budowania zdań poprawnych pod względem
gramatycznym, uczy kreatywności, stymuluje logiczne
myślenie. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci, u
których chcemy wspomagać rozwój mowy, z
opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, z
dysleksją. • 5 plansz formatu A4 • 30 kartoników z
obrazkami o wym. 6 x 6 cm • 5 kart pracy formatu A4
(do kserowania)
Pomoc z serii „Poznajemy części mowy”. Składa się
ona z trzech części mających formę gier: „Poznajemy
słowa, które określają cechy przedmiotów/zjawisk”,
„Porównywanie", np. okrągły jak… i „Określanie cech
rzeczownika", np. Jabłko jest…(okrągłe, kwaśne,
zepsute itp.) oraz 2 plansz demonstracyjnych,
wyjaśniających zagadnienia stopniowania i odmiany
przymiotnika. Pomoc przeznaczona dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym i starszych, u których
chcemy wspomagać rozwój mowy, a także dla uczniów
Jaki? Przymiotnik
z: opóźnionym rozwojem mowy, SLI (specyficznymi
zaburzeniami rozwoju językowego szczególnie z
deficytem gramatycznym), afazją dziecięcą, dysleksją.
• 4 plansze kontrolne formatu A4
• 20 tafelków z rysunkami
• 20 kart o wym. 7 x 7 cm
• 20 kart formatu A5 do ćwiczeń określania rzeczownika
• plansza prezentująca stopniowanie przymiotnika
• plansza prezentująca odmianę przymiotnika przez
liczby i rodzaje
• żetony
• instrukcja
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Pomoc zawiera materiał, który pozwala na 4 rodzaje
ćwiczeń: 1. "Poznajemy słowa, które określają
czynności - zabawa memo." Jest to etap wstępny,
którego celem jest zapoznanie dziecka z wyrazami,
które należą do grupy czasowników. 2. "Formy
czasownika w określonym czasie". Ćwiczenia
uświadamiają dziecku, że forma czasownika zmienia
się w zależności od tego, czy to o czym mówimy działo
się wczoraj, dzieje się teraz, czy dopiero będzie się
działo w przyszłości. 3. "Osobowe formy czasownika".
Czasownik. Co robi? Co
Celem zabawy jest pokazanie dziecku, że różne osoby
się z nim dzieje?
będą używały innej formy tego samego czasownika. 4.
"Kontrolne karty pracy". Karty zostały opracowane
zgodnie z zasadą stopniowania trudności i są
przeznaczone dla uczniów, u których poziom
umiejętności czytania i pisania jest różny. Zawiera:
• 136 kartoników z obrazkami czynności o wym. 6 x 6
cm
• plansza czasu formatu A4
• 2 plansze do ćw. odmiany czasownika przez osoby
formatu A4
• 5 kontrolnych kart pracy formatu A4 (do kserowania)
Specjalne plansze pomocne są w nawiązywaniu
kontaktu z dzieckiem, u którego występują problemy ze
swobodnym wypowiadaniem się. Ilustracje (w seriach
Kocham mówić.
po pięć) zawierają teksty obrazujące słownik i zjawiska
Historyjki obrazkowe z
gramatyczne w formie narastającej. Ilustracje zalecane
tekstami
są również jako do ćwiczenia umiejętności myślenia w
kategoriach
przyczynowo-skutkowych.Zawartość
pakietu: 75 kart (w tym: 15 kart z ilustracjami oraz 60 z
tekstami)
Słuchaj i opowiadaj - historyjki o domu to pomoc
edukacyjna do prowadzenia warsztatów rozwijających
umiejętności słuchania i reagowania w sytuacjach
językowych. Pomoc pozwala dzieciom zrozumieć
słownictwo związane z domem i poprawnie go używać.
Opiera się na słuchaniu, a następnie konstruowaniu fraz
zawierających słowne znaczniki czasu (najpierw, potem,
wreszcie/na koniec...). Na podstawie wypowiedzi
nauczyciela, dzieci opowiadają historie, zmieniając
bohaterów i miejsca w domu, aby przekazać to, co
wydarzyło się w historii przy użyciu poprawnych
Słuchaj i opowiadaj znaczników. Instrukcja dla nauczyciela sugeruje różne
historyjki o domu
wątki poprzez zmianę liczby postaci, miejsc i działań.
Pudełko zawiera:
• plansza przedstawiająca dom o wym. 47 x 37 cm.
• 8 plansz magnetycznych o wym. od 15 x 15 cm do 20
x 15 cm, przedstawiających pokoje (sypialnia dzieci,
sypialnia rodziców, łazienka, pokój dzienny, kuchnia,
korytarz, garaż i ogródek).
• 6 magnetycznych postaci domowników o wym. od 5,4
do 7,8 cm i gr. 0,3 cm.
• 12 magnetycznych żetonów w 4 kolorach, o śr. 2,4 cm
i gr. 0,3 cm.
• instrukcja dla nauczyciela.
Pomoc zawierająca 24 sekwencje obrazkowe (każda
złożona z trzech obrazków), które przedstawiają
przedmioty, osoby przed i po określonym działaniu (np.
Przed, po a co
brudna bluzka - pralka - czysta bluzka). Omawianie z
pomiędzy?
dzieckiem poszczególnych sekwencji stymuluje rozwój
myślenia przyczynowo-skutkowego. • 72 obrazki o
wym. 9 x 9 cm
Story Cubes to dziewięć sześciennych kostek, z których
każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji.
Story Cubes
Zawartość pudełka:
• 9 kości o boku 1,9 cm
• ulotka z regułami gry
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Zestaw zawiera 26 różnych opowieści - historii. Każda
opowieść przedstawiona jest na kilku kartach (od 4 do 7
Opowiedz o tym
kart). Dzieci opowiadają historię, karta po karcie,
wyjaśniają wydarzenia, nadają odpowiednie tytuły
poszczególnym historiom.
Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda
teczka zawiera 21 historyjek obrazkowych oraz
kieszonki do ich układania. Historyjki składają się z 3, 4
lub 6 obrazków, które dziecko ma ułożyć w
odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych
kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych
obrazków powstanie duża ilustracja-niespodzianka.
Historyjki obrazkowe 3 - Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój
elementowe
spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowoskutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich dodatkowo
przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących w
przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy
zachowania w różnych sytuacjach (np. dokarmiania
ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym),
przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np. stołu,
płyty CD)
• format: A4 • 21 str.
Każda teczka zawiera 21 historyjek obrazkowych oraz
kieszonki do ich układania. Historyjki składają się z 3, 4
lub 6 obrazków, które dziecko ma ułożyć w
odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych
kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych
obrazków powstanie duża ilustracja-niespodzianka.
Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój
Historyjki obrazkowe 4 spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowoelementowe
skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich dodatkowo
przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących w
przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy
zachowania w różnych sytuacjach (np. dokarmiania
ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym),
przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np. stołu,
płyty CD)
• format: A4 • 21 str.
Pomoc zawierająca 2 gry, przeznaczona do pracy i
zabawy z dziećmi z zaburzeniami mowy. Gra
logopedyczna „Ślimak” ćwiczy artykulację głosek: ś, ź,
ć, dź oraz słuchowe różnicowanie głosek
Gra planszowa Ślimak dźwięcznych/bezdźwięcznych. Do gry potrzebne są:
czterolistna koniczynka
kostka, pionki i długopis. Natomiast „Czterolistna
koniczynka” służy do ćwiczeń poprawnej artykulacji
głosek: sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania.
• 72 obrazki z głoskami sz, ż, cz, dż • 16 pionków •
kostka • dwustronna plansza o wym. 40 x 32,5 cm
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Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego

NAZWA

OPIS / PARAMETRY

Prosta i zabawna gra edukacyjna, która uczy dzieci w wieku
5-7 pierwszych słów w języku angielskim. Dzięki kolorowym
Gra edukacyjna
ilustracjom, 3 poziomom trudności i samokorygującym
Uczę się angielskiego mechanizmom zabaw, dzieci będą stopniowo wprowadzane
do języka. Dzieci będą uczyć się angielskiego tłumaczenia
powszechnie używanych słów, które słyszą w życiu
codziennym.
Puzzle obrazkowe – dopasowując 27 obrazków do ich
angielskich znaczeń, dziecko w szybki sposób opanuje
słownictwo.Każda para puzzli składa się z części
obrazkowej oraz tekstowej.Na przedzie puzzli znajduje się
angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący jego znaczenie,
Dwustronne puzzle
natomiast na odwrocie odpowiednio polskie tłumaczenie
do j. angielskiego oraz angielski odpowiednik.Zestaw składa się z trzech
zabawki
części. Pierwsza obejmuje liczby od 1 do 10, druga zawiera
6 nazw najbardziej popularnych kształtów, zaś trzecia część
prezentuje 11 nazw kolorów. Zawartość opakowania:- 54
puzzle (27 par); - instrukcja
Dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego to prosta i
przyjemna forma nauki dla dzieci. Każda para puzzli składa
się z części obrazkowej oraz tekstowej. Na awersie puzzli
Dwustronne puzzle
znajduje się angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący jego
do j. angielskiego znaczenie, natomiast na rewersie odpowiednio polskie
pojazdy
tłumaczenie oraz angielski odpowiednik.
Zestaw zawiera:
• 27 par puzzli dwustronnych
• wym. złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm
Puzzle obrazkowe – dopasowując 27 obrazków do ich
angielskich znaczeń, dziecko w szybki sposób opanuje
słownictwo; pomocne w nauce będą słowne tłumaczenia w
Dwustronne puzzle
języku polskim i angielskim na odwrocie puzzli oraz
do nauki angielskiego słowniczek umieszczony z tyłu opakowania.Każda para
- Animal alphabet /
puzzli składa się z części obrazkowej oraz tekstowej.
Alfabet zwierząt
Na przedzie puzzli znajduje się angielskie słówko oraz
obrazek ilustrujący jego znaczenie, natomiast na odwrocie
odpowiednio polskie tłumaczenie oraz angielski
odpowiednik.
Zestaw składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje liczby
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Angielskie puzzle cz.
1 - zwierzęta, szkoła i
czas wolny

Angielskie puzzle cz.
2 - dzień i noc, czas i
ubrania,
liczby
i
kolory

PUZZLE SŁÓWKA
GRA ŻYWNOŚĆ
NAUKA J.
ANGIELSKI OWOCE

Gra ENGLISH
WORDS - Słówka J.
Angielski
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Mata do angielskiego
- Months of the Year
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Angielski Moje
Pierwsze Słówka
Zwierzęta

od 1 do 10, druga zawiera 6 nazw najbardziej popularnych
kształtów, zaś trzecia część prezentuje 11 nazw kolorów.
Zawartość opakowania:
- 54 puzzle (27 par)
- instrukcja
W pudełku znajdują się cztery różne układanki. Każda
układanka grupuje wyrazy z innego zagadnienia
tematycznego:
-zwierzęta,
-zwierzęta (z liczbą mnogą),
-szkoła i czas wolny,
-szkoła i czas wolny (z czasownikami),
Zawartość:
-4 układanki puzzlowe z trwałego kartonu (wym.18 x 26 cm),
-każda układanka jest 25-elementowa,
-4 plansze z obrazkami (do układania puzzli),
W pudełku znajdują się cztery różne układanki. Każda
układanka grupuje wyrazy z innego zagadnienia
tematycznego:
-dzień i noc: pogoda, czas i ubrania (z liczba mnogą),
-dzień i noc: pogoda, czas i ubrania (z czasownikami),
-liczby i kolory,
-liczby i kolory (łączone).
Zawartość:
-4 układanki puzzlowe z trwałego kartonu (wym. 18 x 26
cm),
-każda układanka jest 25-elementowa,
-4 plansze z obrazkami (do układania puzzli)
Zawartość:
-30 tabliczek (60 puzzli)
-klepsydra
-instrukcja
Tabliczki składają się z 2 elementów: obrazka i angielskiego
słówka opisującego obrazek
Celem zestawu jest nauka angielskich słówek poprzez
zabawę.Dzieciom rozdaje się losowo mniejsze części puzzli
z napisem angielskim, każdemu taką samą ilość. Pozostałe
części układa się na stole obrazkami w dół. Dzieci kolejno
sięgają po jeden element i starają się dopasować go do
swoich kartoników.
Ten z graczy, który najszybciej skompletuje swój zestaw,
wygrywa.Zawartość pudełka:60 elementów (30 puzzli 2
elementowych).
Mata pozwala na efektywną naukę dni tygodnia w języku
angielskim. Bawiąc się na macie dzieci poznają nowe
nazwy, wzbogacając własny zasób słownictwa. Usprawniają
przy tym koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto ćwiczą
pamięć wzrokową oraz koncentrację, a także uczą się
rozumienia ze słuchu oraz wymowy w języku angielskim.
- wym. 100 x 160 cm
Na macie są nazwy miesięcy oraz liczby od 1 do 12 w
języku angielskim. Skacząc po macie dzieci nie tylko
poszerzają słownictwo, lecz także usprawniają koordynację
wzrokowo-ruchową, uczą się rozumienia ze słuchu i ćwiczą
poprawną wymowę słówek. Mata o wymiarach 90 x 220 cm,
instrukcja z propozycjami zabaw.
W skład zestawu wchodzą: książeczka obrazkowa z
twardymi kartkami oraz 64 kolorowe karty do gry w memo.
W książce zostały zilustrowane i podpisane w języku
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Książeczka zawiera 24 strony, podzielone na działy
tematyczne
pozwalające
dziecku
na
poznanie
najważniejszych słów z kategorii: moje otoczenie, dom,
rodzina, kształty, zwierzęta, warzywa, owoce, części ciała,
kolory, a nawet pierwsze liczby.
Obrazki mają podpisy po polsku i po angielsku.
-Liczba stron:24; -Format: 15.0x15.0 cm
Zagadki obrazkowe Angielski; 104 różnorodne zagadki uczą
języka
angielskiego
przez
zabawę,
rozwijają
spostrzegawczość i pamięć wzrokową oraz stanowią
świetną rozrywkę.
Kolorowa książeczka angielsko-polska-po jednej stronie
każdej karty książeczki znajdują się zagadki z kolorowymi
Zagadki obrazkowe
ilustracjami, po drugiej - odpowiedzi. Dzięki temu dziecko
Angielski 4-6 lat
może samodzielnie sprawdzić rozwiązanie.
Kapitan Nauka
Zagadki są zróżnicowane pod względem poziomu od
prostszych po trudniejsze, więc poznawanie języka odbywa
się
stopniowo.
Zabawne
ilustracje
wspomagają
zapamiętywanie, a urozmaicone zadania nie pozwalają
dzieciom się nudzić. Dla ułatwienia każda karta zawiera
polecenie do zagadki w języku angielskim (awers) i polskim
(rewers).
Na 55 dwustronnych kartach znajdują się kolorowe ilustracje
Karty edukacyjne
ułatwiające zapamiętywanie z podpisem w języku polskim z
Angielski
jednej strony i w języku angielskim - z drugiej. Dot. takich
Najważniejsze słówka
grup tematycznych jak: rodzina, części ciała, zabawki czy
Kapitan Nauka
produkty spożywcze.
Domino obrazkowe
Domino Angielski. Pierwsze słowo to przykuwające uwagę
Angielski Pierwsze
grafiki m.in. warzywa, owoce i zabawki.
słowa 3+ Kapitan
W zestawie 24 wytrzymałe elementy z grubej tektury.
Nauka
Plansze tematyczne wspomagające zapamiętywanie słówek
Plansza tematyczna z języka angielskiego. Są doskonałym sposobem na
Dni tygodnia
wprowadzanie oraz utrwalanie często używanych terminów.
• wym. planszy 42,5 x 55 cm
Plansze tematyczne wspomagające zapamiętywanie słówek
Plansza tematyczna z języka angielskiego. Są doskonałym sposobem na
Liczby
wprowadzanie oraz utrwalanie często używanych terminów.
• wym. planszy 42,5 x 55 cm
Plansze tematyczne wspomagające zapamiętywanie słówek
Plansza tematyczna z języka angielskiego. Są doskonałym sposobem na
Kolory
wprowadzanie oraz utrwalanie często używanych terminów.
• wym. planszy 42,5 x 55 cm
MOJE PIERWSZE
100 ANGIELSKICH
SŁÓWEK
ANGIELSKI
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Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI V zapytania ofertowego
V.

LP

1

2

3

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe i umiejętności uniwersalne

NAZWA

OPIS / PARAMETRY

Zestaw obejmuje min. 17 rodzajów instrumentów dla dzieci:
- dzwonki diatoniczne, - trójkąt, 2 szt.
- drewniane jajka, 2 szt.
- tamburyn, 2 szt.
- pałeczki z dzwoneczkami, 2 szt.
- drewniane jingle, 2 szt.
- taneczna łyżeczka
Zestaw instrumentów - dzwoneczki na rękę, 8 szt.,- dzwoneczki na pas
- talerze małe, 2 pary
- bębenek
- harmonijka
- tonblok
- tarka guiro
- kastaniety z rączką, 2 szt.
- plastikowe marakasy
- maxi guiro meksykańskie
Zawartość:
-tamburyn,-tamburyn z membraną,
-5 trójkątów (10-20 cm),
Torba z
-2 drewniane marakasy,
instrumentami -duże guiro z tarką,
zestaw perkusyjny
-2 tonbloki,-2 tony,-tonblok (1 ton),
-pudełko akustyczne,
-2 kastaniety,-kastaniety z rączką,
-para klawesów,
-shaker metalowy.
Zestawy min. 11 miękkich, kolorowych, bajkowych pacynek postacie z bajek oraz zwierzątka; zapakowanych w torbę
z gumkami i uchwytami. Uchwyty umożliwiają wygodne
Torba z pacynkami
przenoszenie awieszenie torby, gumki natomiast utrzymują
na rękę
każdą pacynkę w odpowiednim miejscu i zapabiegają
przemieszczaniu się ich w trakcie przenoszenia.

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
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1
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2

WARTOŚĆ
BRUTTO
(tj. ilość x cena
jednostkowa
brutto)

4

Domek z pacynkami
na palec

Zestaw 12 pacynek w torbie-domku z rączką do
przenoszenia umożliwiającą również zawieszenie jej.
Domek oraz pacynki wykonane z kolorowego filcu. Pacynki
o wym. ok. 7 x 10 cm.;wym. domku zamkniętego 35 x 30 x 4
cm, domku rozłożonego 60 x 30 cm

zestaw

2

5

Parawany małe,
kolorowe z wesołym
motywem

Pozwalająna dekorowanie pomieszczeń, dzielenie
przestrzeni itp. Dostarczane wraz ze stelażem wykonanym z
drewna.• wym. ok. 90 x 40 x 80 cm

sztuka

4

6

Parawany wysokie,
kolorowe z wesołym
motywem

Kolorowe parawany z wesołym motywem. Pozwalają na
dekorowanie pomieszczeń, dzielenie przestrzeni itp.
Dostarczane wraz ze stelażem wykonanym z drewna.
• wym. ok. 90 x 40 x 155 cm
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7

Czapka z filcu

Czapki wykonane z filcu przedstawiające różne zwierzęta.
W zestawie m.in.: lis, wilk, królik, krowa, jeż, piesek, kotek,
myszka, żabka.
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Czapki z miękkiej tkaniny, w rozm. dla dzieci
przedszkolnych. Wewnątrz białej części czapki jest gumka,
a z tyłu zapięcie na rzep umożliwiające regulację obwodu do
ok. 5 cm.
Zestawy kostiumów pozwalają na przedstawienie bajek
• 4 kostiumy zwierząt: kaczor, pies, kogut, krowa (rozmiar
uniwersalny, przeznaczony dla 3-7-latka) • płyta CD z
pełnym nagraniem ścieżki dźwiękowej do przedstawienia
teatralnego • książeczka z dialogami dwóch bajek

8

Czapka św. Mikołaja

9

Kostiumy gospodarstwo

10

Biedronka przebranie

Biedronka – przebranie, strój teatralny. Skrzydła wym. 43 x
29 cm, szelki z gumki, opaska z czułkami

11

Strój teatralny 3 Króli

Rozmiar 122/128 granatowy i zielony : peleryna i czapka,
czerwony: peleryna, spodnie i bluzka

12

Strój teatralny Józef

Rozmiar 122/128.

13

Strój teatralny Maryja

Rozmiar 122/128.
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Skrzydełka ozdobione piórami i puchem, posiadają
Skrzydła
aniołka.
wygodne ramiączka z szerokich gumek zakładane na
Strój teatralny
ramiona. rozmiar uniwersalny, wym. 55 x 48 cm

sztuka

20

15

Aureola aniołka. Strój
Opaska z aureolką ozdobioną puszkiem.
teatralny

sztuka

20

16

Skrzydła motyla

17

Kurtyna

18

Las.
teatralna

Kartonowe skrzydła motyla do samodzielnego ozdabiania.
• w 1 zestawie 3 szt.
• wym. 43 x 25 cm

Duża, trzyczęściowa kurtyna z tkaniny z bajkowym
nadrukiem, która pomoże szybko wyczarować dekoracje i
zamienić salę przedszkolną w prawdziwą scenę teatralną. •
dł. 350 cm • szer. 3 x 150 cm
3-częściowa tkanina do przedstawień teatralnych, mogąca
pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i tła tworząc element
Kurtyna scenografii. Wyposażona w metalowe pierścienie
ułatwiające zawieszenie i przesuwanie.
wymiary 1 części: 350 x 150 cm
wymiary całości: 350 x 450 cm
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