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CZĘŚĆ I

WSPOMAGANIE ROZWOJU (PROGRAMY MULTIMEDIALNE):

l.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

Opis przedmiotu zamówienia

ilość
szt/kpl

1

Wspomaganie rozwoju- Z Tosią
przez pory roku

2

Bambikowe Logoprzygody

3

Logopedia Pakiet Poszerzony

4

Logorytmika

Program multimedialny wspomagający rozwój dziecka, o zróżnicowanym
poziomie trudności, kształcący w zakresie dziesięciu różnych sprawności.
Rozwijanie konkretnych sprawności następuje w ramach poszczególnych
działów: poczucie sprawstwa, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa,
koordynacja, grafomotoryka, zabawy matematyczne, przyroda, stosunki
przestrzenne, myślenie oraz strefa społeczna.

1

Multimedialny program do stymulowania rozwoju mowy dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

1

Pakiet 12 programów multimedialnych, ponad 2300 interaktywnych ćwiczeń i ok.
900 kart pracy. Główne informacje: Wersja językowa: polska; Ilość stanowisk: 1;
Ważność licencji: wieczysta. Program na nośniku typu Pendrive.

Program multimedialny przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów

1

1

leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu. W zestawie
profesjonalny mikrofon i przewodnik metodyczny. Główne informacje: Wersja
językowa: polska; Ilość stanowisk: 1; Ważność licencji: wieczysta; Nośnik: pendrive

5

Program
Boardmaker
Speaking Dynamically Pro

6

Mówiące obrazki wersja

and

Program komputerowy wspierający komunikację alternatywną, służy do
tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych, materiałów edukacyjnych:
nakładek, kart pracy, planów dnia, plansz zadaniowych z możliwością ich
wydruku i wykorzystania bezpośrednio przy użyciu komputera.
Program komputerowy wspomaga naukę języka u dzieci zaczynających mówić.

1

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy (wypełnić w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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Zawiera 160 ćwiczeń oraz 150 ilustracji do wydruku. W zestawie profesjonalny
mikrofon i przewodnik metodyczny. Główne informacje: Wersja językowa: polska;
Ilość stanowisk: 1; Ważność licencji: wieczysta; Nośnik: pendrive

7

Obrazy- Słowa- Dźwięki
Wersja rozszerzona

Program komputerowy przeznaczony do wykorzystania na zajęciach terapii
logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

1
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CZĘŚĆ II PERCEPCJA WZROKOWA, REFLEKS, PAMIĘĆ, SŁOWNICTWO, KONCENTRACJA, LOGICZNE MYŚLENIE:

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018
(znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

ilość
szt/kpl

1

PUS zestaw kontrolny

Zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych
klocków

1

2

Co do czego pasuje

Zadaniem dziecka jest odnalezienie i zaznaczenie ramką odpowiedniego
rysunku tworzącego logiczny związek z obrazkiem umieszczonym na początku
karty. Pomoc posiada system autokontroli na odwrocie każdej karty. • 24
karty • 24 plastikowe ramki

1

3

Gra logiczna Combino

Układanka. • 3 drewniane elem. o wym. ok. 24 x 14 cm • 24 nakładki z
tworzywa
sztucznego
o
wym.
ok.
6
x
7
cm

1

4

Puzzle cztery pory roku- Wiosna

Układanka z drewnianych elementów • 16 elem. • wym. ok. 28 x 28

1

5

Puzzle cztery pory roku- Lato

Układanka z drewnianych elementów • 16 elem. • wym. ok. 28 x 28

1

6

Puzzle cztery pory roku- Jesień

Układanka z drewnianych elementów • 16 elem. • wym. ok. 28 x 28

1

7

Puzzle cztery pory roku- Zima

Układanka z drewnianych elementów • 16 elem. • wym. ok. 28 x 28

1

8

Fakturowe puzzle

Zestaw puzzli sensorycznych to 4 proste układanki, składające się – każda – z 3
sporych elementów, poręcznych dla małego dziecka. Elementy mają różną
teksturę, dzięki czemu stymulują wrażenia sensoryczne malucha. Z puzzli
powstają zwierzęta, które żyją w dżungli: lew, zebra, słoń i małpka.

1

9

Igła z nitką- analogie

Gra rozwija umiejętność logicznego myślenia. W skład zestawu wchodzą
sztywne plakietki podzielone na dwie grupy, rozróżnione kolorem na drugiej
stronie kartonika, oraz instrukcja do 3 gier. Zestaw gry zawiera:- 48 sztywnych

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy (wypełnić w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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plakietek
10

Przeciwieństwa-co z czym

Gra edukacyjna, która składa się z kartoników, na których namalowano pary
przeciwieństw. Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie, a później
nazwanie ich. Gry ćwiczą pamięć, refleks i spostrzegawczość.• 48 elem.

1

11

Mała wielka myszka

Gra edukacyjna, która składa się z kartoników, na których namalowano pary
przeciwieństw. Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie, a później
nazwanie ich. Gry ćwiczą pamięć, refleks i spostrzegawczość.• 54 elem. (27
par)

1

12

Loteryjka kolorów

Gra poprzez obserwację i działanie uczy nazw kolorów. Elementy o różnym
kształcie mogą być dokładane do planszy w danym kolorze lub do planszy
czarno-białej. Elementy mogą służyć do sortowania według koloru lub tematu.
• 12 plansz o wym. 33 x 23 cm • 36 elem. z kolorowymi zdjęciami

1

13

Memory Zwierzaki

Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne
myślenie i koncentrację. • 34 elem. (17 par zdjęć zwierząt)

1

14

Memory Jedzenie

Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne
myślenie i koncentrację• 34 elem. (17 par zdjęć)

1

15

Dopasuj zmysły

40 fotografii (z niebieską ramką) przedstawiających sytuacje, w których
główną rolę odgrywają zmysły człowieka oraz 10 kart (z czerwoną ramką) z
symbolem 5 zmysłów. Zadaniem gracza jest przyporządkowanie karty z
jednym z 5 zmysłów do odpowiedniej sytuacji ukazanej na fotografii.. • 50
kart z twardej tektury • instrukcja

1

16

Bystre oczko- zestaw edukacyjny

Gra przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Polega na odszukaniu na planszy
takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę
prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest
nazwa i krótki opis przedmiotu. • 210 twardych dwustronnie zadrukowanych
plakietek • 4 duże dwustronne plansze • instrukcja z propozycjami 7 gier

1

17

Gdzie jest błąd? Zdjęcia

Zestaw fotografii przedstawiających różne sytuacje z codziennego życia.
Dziecko ma za zadanie znaleźć błąd, który znajduje się na każdej z nich. • 50

1
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zdjęć
18

Szeregi i relacje-Symultaniczne i
sekwencyjne strategie uczenia się

Pomoc pomaga w usprawnieniu systemu językowego i procesów myślowych.
Zadania zawarte w grach rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz
słuchową, uczą logicznego myślenia, naśladowania i tworzenia sekwencji,
przygotowują do nauki czytania i pisania • 300 elem. tekturowych • 60
pasków wzorcowych • instrukcja

1

19

Czarne czy białe?-Symultaniczne i
sekwencyjne strategie uczenia się

Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową, uczą
logicznego myślenia, naśladowania, kontynuowania i uzupełniania sekwencji,
uczą analizowania wzoru od strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z
kierunkiem czytania. • 16 dwustronnych elementów tekturowych • 55
pasków wzorcowych • książeczka, 45 stron laminowanych ze wzorami

1

20

Znajdź różnice i ułóż część 2

Każda seria oznaczona jest na rewersie numerem. Na każdym kolejnym
obrazku pojawia się jeden nowy element. • 73 karty tworzące 13 serii
składających się z 4 do 6 obrazków o wym. ok. 9 x 9 cm

1

21

Obrazkowe rodzinki

Dzieci uczą się różnicowania elementów, porządkowania ich w zbiory, a przy
okazji wzbogacają zasób słownictwa • drewniana tablica o wym. ok. 32 x 32 •
36 drewnianych elem. należy dopasować zgodnie z zadaniem przedstawionym
na pierwszym obrazku

1

22

Logiczna układanka Krecik

Na sześciu kolorowych obrazkach ukrył się Krecik, jego przyjaciele oraz różne
przedmioty powielone na pozostałych elementach układanki. Należy je
odnaleźć i dopasować do odpowiednich obrazków. • drewniana podstawa o
wym.ok. 32 x 32 cm • 36 elem. ze sklejki •

1

23

Cienie Krecik

Dzięki krecikowi i jego przyjaciołom dzieci nauczą się rozpoznawać różne
kształty i dopasowywać je do odpowiednich konturów. Pomoc kształci zmysł
obserwacji i wzmacnia pamięć wzrokową. • 40 elem. ze sklejki w drewnianym
pudełeczku • wym. 5 x 5 cm

1

24

Topologo
Visioprzestrzenna

Układanka przestrzenna • 1 drewniane pudełko z magnetyczną i lustrzaną
ścianką o wym. ok. 25 x 25 x 12 cm • 36 drewnianych figurek w 3 rodzajach •
30 kart zadań o wym. ok. 15 x 15 cm • 1 podstawka do kart zadań • 1

1

układanka
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podstawa ze żłobieniami o wym. ok. 20 x 20 cm
25

Karty do nauki liczenia

Gra matematyczna, uczy liczenia w zakresie do 10, logicznego myślenia,
rozpoznawania kolorów, kształtów, rozwija uwagę, umiejętność obserwacji
oraz koordynację wzrokowo-ruchową. • 24 karty • 24 plastikowe ramki

1

26

Ułamki koło

9 kolorowych kół, wykonanych z przezroczystego plastiku, podzielonych od
1/2 do 1/12 części. • śr. Ok. 9 cm • 51 elem. umieszczonych w solidnym,
plastikowym pojemniku

1

27

Dopasuj kształty

Gra edukacyjna polegająca na dopasowywaniu elementów, wspomaga
zapamiętywanie oraz pomaga rozwijać zdolności obserwacji i rozpoznawania
przedmiotów po kształcie. • 8 drewnianych kształtów • plansza • 32
drewniane tafelki • 3 worki bawełniane

1

28

Wałek-znajdź i nazwij literki

Przezroczysty wałek wypełniony setkami koralików a między nimi jest
wmieszany cały alfabet.

1

29

Perskie oko

Autor Małgorzata Podleśna; Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym. Pomoc składa się z kart zawierających materiał

1

obrazkowy i literowy ułożony według stopnia trudności. 50 kolorowych kart,
teczka, 8 stron
30

Karty do percepcji wzrokowej

Karty z różnokolorowymi kropkami ukrywają różne wzory, które stają się
widoczne w zależności od nałożonego filtra kolorystycznego. • 24 dwustronne
karty o wym. ok. 15 x 15 cm • 6 filtrów o wym. ok. 13 x 13 cm

1

31

Witrażyki

Witrażyki kształtują syntezę wzrokową, funkcję niezbędną do nauki czytania,
trenują rozpoznawanie kolorów i figur geometrycznych oraz stanowią dobrą
alternatywę dla puzzli. Zapakowane w praktyczny, bawełniany woreczek. • 42
elem. w 4 kształtach o wym. 5-10 cm • ramka o wym. ok. 12 x 12 cm • 12 kart
o wym.ok. 10 x 10 cm

1

32

Kształty i cienie

Gra logiczna, wykonana z drewna, 20 elementów, polegająca na łączeniu kart z

1

cieniami

z

ich

kolorowymi

odpowiednikami,

rozwija

spostrzegawczość,

umiejętność logicznego kojarzenia faktów oraz rozpoznawania kształtów
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33

Symetria

Zestaw trzech gier edukacyjnych, które łączy wspólny element – symetria.

1

Opakowanie zawiera 48 plakietek podzielonych na dwie połowy każda (plakietki
wykonane są ze sztywnego materiału, wielkość jednego elementu – ok. 74 x 74
mm) oraz szczegółową instrukcję 3 gier.

34

Tabliczki i kształty czerwone

12 elementów drewnianych, które należy dopasować do kształtów
umieszczonych na tabliczkach. Dziecko stymuluje w ten sposób zmysł dotyku,
uczy się rozpoznawać kształty i umie je dopasować do wzorów. • 36 elem. o
wym. od 2,5 do 5 cm • 12 tabliczek ze wzorami o wym. ok. 16 x 8 cm •
elementy 3D płaskie

1

35

Tabliczki i kształty niebieskie

1

36

Skojarzenia

Dziecko poznaje przez dotyk drewniane figury (kształty, zwierzęta, gwiazdki itp.)
a następnie przyporządkowuje je ilustracjom na tabliczkach. Seria niebieska:
pośród 24 kształtów jest 18 różnych - kształty są trudniejsze (wyczuwanie
trójwymiarowe).
Zawartość: 24 figury drewniane (np. koło o średnicy 4 cm), 12 płytek wzorcowych
(wym. ok. 8 x 16 cm), bawełniany worek
Układanka uczy nazywania i klasyfikowania różnych znanych dzieciom
przedmiotów. Jako pomoc dydaktyczna doskonale rozwija koncentrację,
spostrzegawczość oraz zdolności analityczno-syntetyczne. • 24 trójdzielne
kartoniki o wym. 12,5 x 3,7 cm • instrukcja

37

Obrazkowe rytmy

Dzieci dobierają odpowiednie elementy, aby ułożyć 2- lub 3-elementowy wzór
wskazany na początku planszy. Te logiczne ćwiczenia pomagają dzieciom w
dobieraniu i porządkowaniu przedmiotów zgodnie z ich kształtem, wielkością i
kolorem. • 24 karty zawierające 72 zadania z prostymi algorytmami o wym. 33
x 11,5 cm • 320 kartoników o wym. 3,2 x 3,2 cm

1

38

Memo przestrzenne- W świecie
zwierząt

Zawartość zestawu: 12 par drewnianych figurek,12 klocków "domków",12
daszków. Całość zapakowana w drewnianą skrzyneczkę.

1

39

Czego tu brakuje?

Autorzy Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. Ilustrowane zagadki, na

1

każdej

stronie

znajduje

się

krótka

rymowanka

oraz

kolorowa

1
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ilustracja przedstawiająca dany przedmiot pozbawiony jakiegoś elementu.
40

1

Superoko.
Ćwiczenia
usprawniające
percepcję
wzrokową, koordynację ruchowowzrokową
i
orientację
przestrzenną
dla
dzieci
i
dorosłych.

Autorzy Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. Książka
zawiera 52 propozycje zadań polegające na rozpoznaniu i zaznaczeniu konturów

Trenuj wzrok. Ćwiczenia dla
uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i licealistów z
zaburzoną percepcją wzrokową

Autor Alicja Małasiewicz.. Publikacja składa się z ośmiu kategorii ćwiczeń, które

Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia
dla uczniów szkoły podstawowej i
nie tylko

Autor Alicja Małasiewicz.

43

Uwaga! Koncentruję się! zeszyt 1
Ćwiczenia na koncentrację i
spostrzegawczość
dla
najmłodszych

Zbiór ćwiczeń na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych

1

44

Uwaga! Koncentruję się! zeszyt 2
Ćwiczenia na koncentrację i
spostrzegawczość dla uczniów kl.
IV-VI

Zbiór ćwiczeń na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów kl. IV-VI

1

45

Uwaga! Koncentruję się! Zeszyt 3
Ćwiczenia na koncentrację i
spostrzegawczość dla uczniów
gimnazjum

Zbiór ćwiczeń na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów gimnazjum

1

46

Uwaga! Koncentruję się! Zeszyt 4
Ćwiczenia na koncentrację i
spostrzegawczość dla uczniów

Zbiór ćwiczeń na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów liceum i
technikum

1

41

42

różnych przedmiotów i postaci.

1

zawierają po dziesięć kart praktycznego treningu wzroku dziecka.

Ćwiczenia usprawniają przede wszystkim pamięć

1

bezpośrednią i rozpoznawczą, a także koncentrację uwagi uczniów.
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liceum i technikum
47

Ćwiczenia wnioskowania przez
analogie

Publikacja Jagody Cieszyńskiej i Agaty Dębickiej zawiera ćwiczenia składające się

1

z szesnastu tablic. Do każdej z tablic przypisane są trzy obrazki. Zadaniem dziecka
jest wybór spośród nich tego, który najlepiej będzie pasował w pustym miejscu na
tablicy.

48

Domino- wiejskie zwierzęta

Drewniane domino tematyczne. Na każdej z 28 płytek namalowana jest para
zwierząt wiejskich; płytki umieszczone są w drewnianym pudełku

1

49

W co się ubrać ?

Gra edukacyjna. Zawartość pudełka: 8 laleczek, 54 żetony ubranek, 12 kart ze

1

strojami, instrukcja

50

Mały Miś

Gra edukacyjna. W zestawie: 8 trzyelementowych puzzli, instrukcja

1

51

Gra w kolory Tęcza

Gra edukacyjna. W zestawie tęczowa plansza do gry, 36 żetonów z obrazkami,

1

kostka z kolorowymi ściankami, instrukcja

52

Gra w zapachy Nos w nos

Gra edukacyjna. Pudełko zawiera: 24 obrazki, 6 pojemniczków z zapachami,

1

instrukcja

53

Kot w worku

Gra edukacyjna. Zadaniem jest rozpoznanie elementów umieszczonych w worku
jedynie za pomocą zmysłu dotyku. Pudełko zawiera: 9 dwustronnych plansz, 27
obrazków, 30 pionków (po 5 w 6 kolorach), woreczek, instrukcja

1

54

Auta puzzle- lotto

6 czteroelementowych obrazków do układania auta

1
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55

Lotto- loteryjka obrazkowa

W pudełku znajdują się 4 duże dwustronne plansze i 24 małe obrazki, wykonane z
grubej i twardej tektury. Zabawa polega na wyszukiwaniu szczegółów. Gra ćwiczy
spostrzegawczość i koncentrację, rozwija słownictwo.

1

56

Skojarzenia puzzle

Gra edukacyjna w formie puzzli, składa się z 30 par puzzli, które należy
połączyć w pary według wskazanego klucza

1

57

Obserwujesz
Piktogramy

Gra edukacyjna. Na kartach znajduje się po 8 różnych jednokolorowych znaków i

1

i

znajdujesz.

figur. Karty między sobą mają wspólny znak/figurę, którą należy znaleźć i wskazać
palcem na karcie ze stosu kart. Zawartość pudełka: 55 tabliczek znaków, instrukcja

58

Obserwujesz
i
znajdujesz.
Kolorowe piktogramy

Gra edukacyjna. Na kartach znajduje się po 8 różnych kolorowych znaków i figur.

1

Karty między sobą mają wspólny znak/figurę, którą należy znaleźć i wskazać
palcem na karcie ze stosu kart. Zawartość pudełka: 55 tabliczek znaków, instrukcja

59

Zwierzaki i ich przysmaki

Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 obrazków
przedstawiających zwierzęta i ich przysmaki.

1

60

Identyczne
czy
podobne?
Ćwiczenia
kształtujące
umiejętność spostrzegania różnic
w położeniu przedmiotów

Autor Małgorzata Barańska, Publikacja zawiera 20 kolorowych kart, zeszyt,

1

61

Karty memory ciało

Talia kart przedstawiających części ciała człowieka, po 2 karty takie same

1

62

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 1

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 1 - Percepcja wzrokowa; format A4.

1

plastikowe

kieszonki,

teczka

format

A4
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63

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 2

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 2 - Analiza, synteza wzrokowa i
odwrócenia; format A4.

1

64

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 3

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 3 – Sekwencje; format A4.

1

65

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 4

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 4 - Grafopercepcja; format A4.

1

66

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 5

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 5 - Analiza i synteza wzrokowa, materiał
atematyczny; format A4.

1

67

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 6

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 6 - Kategoryzacja tematyczna; format
A4.

1

68

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 7

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 7 - Planowanie ruchu ręki; format A4.

1

69

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 8

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 8 - Analiza i synteza wzrokowa, materiał
tematyczny; format A4.

1

70

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 9

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 9 - Ćwiczenia przygotowujące do nauki
matematyki; format A4.

1

71

Stymulacja prawej i lewej półkuli
mózgu. Zeszyt ćwiczeń 10

Autor Agnieszka Bala. Zeszyt ćwiczeń 10 - Myślenie sytuacyjne; format A4.

1

72

Myślenie przyczynowo-skutkowe

Autor: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Marta Korendo, Elżbieta Ławczys Zestaw
obrazkowy rozwijający u dzieci umiejętność rozumienia tego, co było najpierw,

1

co potem, co było przyczyną, a co jest skutkiem oraz linearnego porządkowania
bodźców; 40 kolorowych, foliowanych kart A4 + książeczka 20 stron A5

73

Szeregi i sekwencje

Autor: Marta Korendo, Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys. Zestaw
ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania.
Format: Teczka A4, 48 kart z ćwiczeniami, kartoniki do układania.

1
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74

Co
po
czym?
Historyjki
obrazkowe zestaw niebieski

Autorzy: Elżbieta i Witold Szwajkowscy, Ilustracje: Piotr Zawadzki

1

Zestaw zawiera 12 edukacyjnych historyjek obrazkowych na grubych, foliowanych
kartach w formacie A4.Każda historyjka składa się z 4 ilustrowanych kart z
rymowanką.

75

Co
po
czym?
Historyjki
obrazkowe zestaw zielony

Autorzy: Elżbieta i Witold Szwajkowscy, Ilustracje: Piotr Zawadzki
Zestaw zawiera 12 edukacyjnych historyjek obrazkowych na grubych, foliowanych
kartach w formacie A4.Każda historyjka składa się z 4 ilustrowanych kart z
rymowanką.

1
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CZĘŚĆ III PERCEPCJA SŁUCHOWA:
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)
Opis przedmiotu zamówienia

Ilość
Szt/kpl

1

Zestaw instrumentów duży w
walizce

Walizka o wym. 27 x 38 x 12,5 cm • 14 rodzajów instrumentów: tamburyn,
tamburyn z membraną, marakasy plastikowe, talerze, kastaniety, kastaniety z
rączką, trójkąt z pałeczką, rączka z 5 dzwoneczkami, drewniane single,
cymbałki z pałeczkami, podwójny tonblok z tarką, dzwoneczki na drewnianej
rączce, tonblok z pałeczką, małe dzwoneczki

1

2

Puszki dźwiękowe

Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków. Zadaniem
dziecka jest znalezienie pary puszek o identycznym brzmieniu. • podstawa o
wym. ok. 30 x 16 x 2 cm • 8 szt. puszek o wym.ok. 6 x 6 x 4 cm

1

3

Dźwięki
naszego
otoczeniaZgadywanki
obrazkowodźwiękowe

W publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz
karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zawartość gry: 20 dwustronnych
kolorowych kart, zeszyt 8 str., płyta CD, w teczce

1

4

Odgłosy przyrody- Zgadywanki
obrazkowo- dźwiękowe

W publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz
karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zawartość gry: 20 dwustronnych
kolorowych kart, zeszyt 8 str., płyta CD, w teczce

1

5

Poznajemy dźwięki

Dzięki tej pomocy można ćwiczyć uwagę słuchową, koncentrację, umiejętność
identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz pamięć słuchową. • 96
obrazków z postaciami - symbolami kategorii (cicho - głośno; wysoko - nisko;
szybko - wolno; smutno - wesoło) o wym. ok. 8,3 x 8,3 cm • 4 plansze
kontrolne • 16 kart z wzorami sekwencji

1

6

Historyjki piosenkowo-obrazkowe

Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami,
do których historyjki te stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą
trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub sytuacje, o których mówią
słowa piosenki

1

7

Trening
słuchu.
Ćwiczenia
rozwijające percepcję słuchową u

Autorzy Joanna Graban, Romana Sprawka. Książka zawiera opisy zabaw, ilustracje,
rebusy, kolorowe gry potrzebne do ich przeprowadzenia oraz materiał dźwiękowy

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy
(wypełnić
w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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dzieci

na płytce CD.

8

Posłuchaj/zobacz,
ułóż!

9

Świat dźwięków- Zestaw do
ćwiczenia percepcji słuchowej i
rozwijania koncentracji

zapamiętaj,

Pomoc składa się z 5 zestawów:
• zestaw 1 - pojedyncze obrazki (każdy w 2 egzemplarzach) - 16 szt.
• zestaw 2 - na pasku kontrolnym 2 obrazki, 16 pojedynczych obrazków
• zestaw 3 - na pasku kontrolnym 3 obrazki, 24 pojedyncze obrazki
• zestaw 4 - na pasku kontrolnym 4 obrazki, 32 pojedyncze obrazki
• zestaw 5 - na pasku kontrolnym 5 obrazków, 40 pojedynczych obrazków.
W celu ułatwienia pracy z poszczególnymi zestawami w prawym górnym rogu
każdego obrazka/paska znajduje się numer zestawu, do którego on należy.
Zestaw zawiera: płytę CD z nagraniami 60 dźwięków w różnych konfiguracjach, z

1

1

uwzględnieniem stopniowania trudności, 20 dwustronnie foliowanych kart z 60
ilustracjami obiektów generujących nagrane dźwięki, instrukcję dla prowadzącego
z zestawieniem kolejności nagrań.

10

Moja
pierwsza
dźwiękowa

Gra polegająca na zidentyfikowaniu dźwięków i odnalezieniu właściwej
ilustracji. 30 dźwięków przedstawiających sytuacje dnia codziennego. • CD z
nagraniem • 6 kart z 3 obrazkami o wym. ok. 33 x 22,7 cm • 30 żetonów

1

11

Puszki szmerowe

Sześć par drewnianych puszek wypełnionych różnym materiałem,
umożliwiającym zróżnicowanie natężenia szmeru. Dziecko ćwiczy zmysł słuchu
poprzez dobieranie par, tworzenie szeregów oraz wyszukiwanie
dysharmonii. • wym. ok. 13 x 19 x 11 cm

1

12

Młynek- pozytywka

Lekka, metalowa puszka, w której umieszczony jest mechanizm grający.
Dziecko kręcąc korbką słyszy wydobywające się z zabawki dźwięki, które
przypominają przyjemne dla ucha "melodyjne pstrykanie" • wys. ok. 11 cm

1

13

Piramida dźwięków

Pryzmy wydające różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie wśród
nich par. Pary są dodatkowo oznaczone punktami tego samego koloru. Gra
ćwiczy percepcję i pamięć. • 12 elem. (6 par)

1

14

Dźwiękowe kostki Farma

Zestaw składaj się z 2 sześcianów. Na każdym z nich znajduje się połowa
obrazka. Zadaniem dziecka jest takie połączenie dwóch klocków, aby powstał
cały rysunek. Gdy prawidłowo ułoży obrazek, kostki wydają dźwięk. Wykonane

1

loteryjka
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z tworzywa sztucznego. • 2 kostki
15

Dźwiękowe kostki Transport

Zestaw składaj się z 2 sześcianów. Na każdym z nich znajduje się połowa
obrazka. Zadaniem dziecka jest takie połączenie dwóch klocków, aby powstał
cały rysunek. Gdy prawidłowo ułoży obrazek, kostki wydają dźwięk. Wykonane
z tworzywa sztucznego • 2 kostki o wym.

1

16

Dźwięki z otoczenia- Bingo

Dziecko ma określić usłyszany dźwięk i zaznaczyć żetonem odpowiedni
obrazek na karcie. • CD z nagraniami 25 dźwięków • 25 dwustronnych kart •
150 czerwonych żetonów

1

17

Bajki- słuchaj i układaj obrazki

Sześć kilkuelementowych historyjek obrazkowych, prezentujących znane
dzieciom bajki (Kopciuszek, Kot w Butach, Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy
świnki, Żółw i Zając). Dziecko ma za zadanie słuchając bajki ułożyć historyjkę
obrazkową, uwzględniając kolejność prezentowanych zdarzeń. • CD z
nagraniami bajek • 32 karty

1

18

Tropimy rymy

Gra kształci słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz
koncentrację słuchową. • dwustronna plansza do gry o wym. ok. 27 x 22,5 cm
• 55 kart • drewniany klocek • katapulta • 12 krążków • instrukcja

1

19

Rymowanki

Wśród kolorowych obrazków gracze odnaleźć muszą jak najwięcej takich,
które się rymują. • 72 kartoniki z obrazkami • klepsydra • instrukcja

1

20

Głuchy telefon

Akustyczny zestaw słuchawkowy do pracy w parach • zestaw 2 słuchawek o
wym. ok. 24 x 3,5 cm
• rurka harmonijka biała łącząca słuchawki o dł. max. 190 cm

1

21

Rytmy
i
dźwięki.
Pakiet
demonstracyjny dla nauczyciela

Pakiet dla nauczyciela składa się z: • 24 kart A5 z obrazkami • 27 tabliczek z
podpisami• 27 białych kwadratów • 27 białych, płaskich prostokątów • 27
białych, wąskich prostokątów • karty pracy A4 dla ucznia

1

22

Rytmy i dźwięki. Pakiet dla ucznia

Pakiet składa się z: • 108 tabliczek z obrazkami • 108 tabliczek z podpisami
•108 białych kwadratów • 108 białych, płaskich prostokątów • 108 białych,
wąskich prostokątów • 1 szarej planszy A3

1

23

Gumowe

Autor Małgorzata Podleśna. Materiały zebrane w teczce służą usprawnianiu

1

ucho.

Ćwiczenia
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percepcji słuchowej dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym

percepcji słuchowej. • format: A4 • oprawa: teczka • zeszyt A4, 8 str. •
plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart

24

Historyjki słuchowe i dźwięki

Materiały autorstwa Katarzyny Szłapy, Iwony Tomasik i Sławomira
Wrzesińskiego. Publikacja składa się z 2 płyt CD oraz 10 plansz obrazkowych

1

25

Dyslektyczne ucho. Zbiór ćw.
stymulujących rozwój percepcji
słuchowej nie tylko dla uczniów z
dysleksją. Książka dla nauczyciela

Książka autorstwa Elżbiety Szymankiewicz

1

26

Dyslektyczne ucho. Zbiór ćw.
stymulujących rozwój percepcji
słuchowej nie tylko dla uczniów z
dysleksją. Zeszyt ćwiczeń dla
ucznia

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia autorstwa Elżbiety Szymankiewicz, zawiera
ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych.

1

27

Bim Bom gra o dźwiękach

Loteryjka dźwiękowa. Zawartość: 4 dwustronne plansze obrazkowe • 32
kółeczka • płyta CD

1

28

Pamięć dźwiękowa

Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowowzrokowo-ruchową. Zawartość: 16 kostek o dł. boku 3,5 cm, plansza o wym.
33 x 40 cm, notes, kostka

1

29

Memo słuchowe
pojemniki

W zestawie znajduje się 6 par drewnianych kubeczków z zakrętką,
ozdobionych kolorowymi pierścieniami, wypełnionych różnymi materiałami
(np. dzwoneczki, kulki, koraliki) i wydających 6 rodzajów dźwięków

1

30

Percepcja słuchowa

Autorki: Marta Korendo, Katarzyna Sedivy; Lektor: Alicja Kabała; Zestaw
zawiera: książeczkę czarno-białą w formacie A5, płytę CD w formacie mp3,
twarde opakowanie

1

31

Analiza i synteza słuchowa

Autor: Małgorzata Podleśna. Zestaw ćwiczeń do kształtowania umiejętności
analizy i syntezy słuchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pudełko

1

drewniane

zawiera 30 kart z zadaniami oraz kartę z szablonem odpowiedzi. Format A4
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CZĘŚĆ IV LOGOPEDIA, ROZWÓJ MOWY I ROZUMIENIA:
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 2.4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
szt/kpl

1

Logopedia. Karty pracy

Ponad 600 kart wydrukowanych na trwałym papierze. Na kartach o trzech
poziomach trudności umieszczono ćwiczenia wspomagające terapię zaburzeń
fonizacji szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, różnicowania tych
szeregów, wymowy głosek: r, k i g oraz mowy bezdźwięcznej. Ćwiczenia
wymagają różnorodnej aktywności dziecka m.in. wycinania i układania,
łączenia liniami, zakreślania, dopasowywania części.

1

2

Kocham
mówić.
obrazkowe z tekstami

Historyjki

Plansze przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli, rodziców
i opiekunów. Obrazki pogrupowane są w pięć krótkich historyjek obrazkowych
po trzy ilustracje. Podpisy do każdego obrazka sporządzane są w czterech
wariantach o rosnący stopniu trudności.

1

3

Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek ś,ź,ć,dź

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1

4

Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek s, z, c, dz

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1

5

Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek sz,ż,cz,dż

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy
(wypełnić
w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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wymowy głosek dentalizowanych

Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

7

Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek l,li,r

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek k,ki,g,gi

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek f,fi,w,wi,ł,ch(h)

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek p,pi,b,bi

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Materiał wyrazowo-obrazkowy
do
utrwalania
poprawnej
wymowy głosek t,d,m,mi,n,ni(ń)

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w
wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Grażyna
Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książka, format A4

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i rzeczowniki cz. 1

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i rzeczowniki cz. 2

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i rzeczowniki cz. 3

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i rzeczowniki cz. 4

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić.
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Jagoda Cieszyńska

1
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Słucham i uczę się mówić.
Samogłoski i wykrzyknienia

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Jagoda Cieszyńska,

1
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Słucham i uczę się mówić. Trudne
głoski

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autorzy Jagoda Cieszyńska, Elżbieta
Wianecka

1
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Słucham
Przyimki

mówić.

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i czasowniki liczba mnoga

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Słucham i uczę się mówić. Sylaby
i czasowniki liczba pojedyncza

Program językowych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, afazją,
jąkaniem, z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadami wymowy. Do płyty
CD dołączono ilustrowaną książeczkę. Autor Elżbieta Wianecka

1
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Pytam i
ćwiczeń-

Pomoc przeznaczona dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji
językowej.
Etykietki z odpowiedziami na pytania umożliwiają efektywne uczenie się w
działaniu, a jednoznaczne ilustracje pozwolą uczącemu się dziecku zrozumieć
treść zdań. • 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i
pytaniami dwustronnie zafoliowanymi • 80 etykietek z odpowiedziami do
układania na planszach • opis przykładowych ćwiczeń

1
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Słowa, sylaby, wyrazy- pakiet 10

Seria dziesięciu zeszytów logopedycznych przeznaczonych do ćwiczeń
artykulacyjnych z dziećmi od 5. do 10. roku życia. W skład zestawu wchodzą:

1

i

uczę

się

odpowiadam-

karty
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książeczek

• 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

24

Dmuchajka

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego,
artykulacyjnego i fonacyjnego. Zabawka logopedyczna wykonana jest z
drewna
•
śr.
ok.
6
cm
•
wys.
ok.
5
cm
•
• 2 piłeczki styropianowe • 1 słomka

1
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Telefon- szept

Indywidualny, akustyczny zestaw słuchawkowy, który umożliwia dziecku
słyszenie wzmocnionego własnego głosu. Dzięki temu dziecko łatwiej skupia
uwagę na dźwięku, wyraźniej słyszy słowa, szybciej przyswaja sobie
wiadomości oraz lepiej radzi sobie z autokorektą słuchową w przypadku
ćwiczeń prawidłowej wymowy.

1
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Naśladuj albo zgaduj

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie
motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Składa się z:• 30 pasków
z symbolami ćwiczeń praksji oralnej • 60 pojedynczych tafelków z symbolami
ćwiczeń praksji oralnej • 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia • 20
pojedynczych kart z ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania • klepsydry

1
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Słyszę, widzę i wymawiam. Ćw.
kinestezji artykulacyjnej

Pomoc przeznaczona jest do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej w zakresie
głosek środkowojęzykowych (ś/si; ź, zi; ć, ci; dź/dzi) przedniojęzykowozębowych (s, z, c, dz) i przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, ż/rz,cz, dż) u osób,
które prawidłowo wymawiają każdą z tych głosek w izolacji, sylabach,
wyrazach, lecz mają problem z ich identyfikowaniem słuchowym,
różnicowaniem w mowie, a także z przyporządkowaniem określonym
dźwiękom odpowiednich liter. • 58 kart A4 • 2 karty A4 dwustronne • 6
kartoników z symbolami

1

Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018 r.”

28

Onomatopeje

Wieloelementowa pomoc składająca się z 2 typów kart. Karty typu „Piotruś”
mają na celu zapoznanie dziecka z 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

1
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Onomatopejeprezentacji

Karty z kolorowymi, czytelnymi rysunkami oraz podpisy wykonane wielkimi
literami są pomocą do różnego rodzaju ćwiczeń logopedycznych. • 50 kart
demonstracyjnych formatu A5 przedstawiających onomatopeje - wyrażenia
dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta domowe, zwierzęta
natura, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez człowieka
• instrukcja z propozycjami zabaw

1
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Różnicowanie głosek sz-s

Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających dziecku na nabycie
umiejętności słuchowego różnicowania głosek sz-s („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 • 13 kart domina • 10 szt. żetonów
• 1 plansza formatu A4

1
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Różnicowanie głosek cz-c

Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających dziecku na nabycie
umiejętności słuchowego różnicowania głosek 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 • 13 kart domina • 10 szt. żetonów
• 1 plansza formatu A4

1
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Ładnie mówię głoski k,g,h

Gra polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do
wielu zabaw. • komplet obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier

1
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Ładnie mówię głoski ś,ź,ć,dź

Gra polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do
wielu zabaw. • komplet obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier

1

karty

do
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Ładnie mówię głoski s,z,c,dz

Gra polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do
wielu zabaw. • komplet obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier

1
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Ładnie mówię głoski sz,ż,cz,dż

Gra polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do
wielu zabaw. • komplet obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier

1
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Ładnie mówię głoskę r

Gra polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do
wielu zabaw. • komplet obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o
wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier

1
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Karty Logopedyczny Piotruś –
głoski sz,ż(rz),cz,dż,s,z,c,dz

Pomoce do terapii logopedycznej. Karty można wykorzystać jako tradycyjną
grę w Piotrusia lub w Memory. Każda talia kart zawiera obrazki oraz wyrazy do
czytania z ćwiczoną głoską, która występuje w trzech pozycjach: nagłosie,
śródgłosie i wygłosie. Pakiet ma 8 talii; każda talia zawiera 26 kart.

1
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Karty Logopedyczny Piotruś –
głoski k,g,p,b,f,w,t d

Pomoce do terapii logopedycznej. Karty można wykorzystać jako tradycyjną grę
w Piotrusia lub w Memory. Każda talia kart zawiera obrazki oraz wyrazy do
czytania z ćwiczoną głoską, która występuje w trzech pozycjach: nagłosie,
śródgłosie i wygłosie. Pakiet ma 8 talii; każda talia zawiera 26 kart.

1
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Przed, po a co pomiędzy?

Pomoc zawierająca 24 sekwencje obrazkowe (każda złożona z trzech
obrazków), które przedstawiają przedmioty, osoby przed i po określonym
działaniu (np. brudna bluzka - pralka - czysta bluzka). • 72 obrazki o wym.ok. 9
x 9 cm

1
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Kostki z obrazkami- ułóż historię

Miękkie kostki z pianki z obrazkami stanowią doskonałą bazę do tworzenia
opowiadań. Kostki wskazują postać, miejsce i zdarzenie, a reszta opowiadania
zależy od wyobraźni dziecka. Ćwiczenia z kostkami stanowią urozmaicenie
zajęć językowych, pozwalają na naukę poprawnego budowania zdań i całych
historii. • 6 kostek 3 kolorach

1
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Sekwencje zdarzeń- zdjęcia

13 serii po 4 zdjęcia: urodziny, kąpiel, sok pomarańczowy, fryzjer, mycie rąk,
lody, prezent itd. Pomoc rozwija zmysł obserwacji, uczy odczytywania
kluczowych informacji z obrazka, rozumienia związków przyczynowoskutkowych,
opowiadania
i
wyjaśniania.
• 52 karty

1
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Słowa i zdania

Karty mają na celu wzbogacanie słownictwa dziecka. Materiał językowy został
podzielony na kategorie nadrzędne. Każda karta podzielona jest na dwie
części: pierwsza to rysunki przykładowych desygnatów należących do danej
kategorii nadrzędnej, druga to miejsce, w którym dzieci samodzielnie mogą
dorysować lub wkleić inne rysunki przedstawiające przedmioty z omawianej
kategorii. • 22 karty formatu A4 • wzory do budowy zdań o różnej długości
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Kto to? Co to? Rzeczownik

Pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu umiejętności rozpoznawania
części mowy. Zestaw wprowadza dziecko w świat gramatyki języka polskiego.
Wspomaga rozumienie mowy, wzbogacanie słownictwa, stymuluje rozwój
umiejętności zadawania pytań i budowania zdań poprawnych pod względem
gramatycznym, uczy kreatywności, stymuluje logiczne myślenie.. • 5 plansz
formatu A4 • 30 kartoników z obrazkami • 5 kart pracy formatu A4 (do
kserowania)
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Czasownik. Co robi? Co się z nim
dzieje?

Pomoc zawiera materiał, który pozwala na 4 rodzaje ćwiczeń: 1. "Poznajemy
słowa, które określają czynności - zabawa memo.". 2. "Formy czasownika w
określonym czasie". 3. "Osobowe formy czasownika". 4. "Kontrolne karty
pracy". Pomoc rozwija rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, wprowadza
w świat gramatyki języka polskiego, stymuluje rozwój umiejętności zadawania
pytań i budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, uczy
kreatywności oraz stymuluje logiczne myślenie.. • 136 kartoników z obrazkami
czynności • plansza czasu formatu A4 • 2 plansze do ćw. odmiany czasownika
przez osoby formatu A4 • 5 kontrolnych kart pracy formatu A4 (do
kserowania)
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Jaki? Przymiotnik

Pomoc składa się 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 rozwija rozumienie mowy,
wzbogaca słownictwo, wprowadza w świat gramatyki języka polskiego,
stymuluje rozwój umiejętności zadawania pytań i budowania zdań
poprawnych pod względem gramatycznym, uczy kreatywności oraz stymuluje
logiczne myślenie. • 4 plansze kontrolne formatu A4 • 20 tafelków z
rysunkami • 20 kart • 20 kart formatu A5 do ćwiczeń określania rzeczownika •
plansza prezentująca stopniowanie przymiotnika • plansza prezentująca
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odmianę przymiotnika przez liczby i rodzaje • żetony • instrukcja
46

Zestaw Czyja głowa? Czyj ogon?

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.
Zestaw uczy dziecko rozumienia pytań: czyja?, czyj? oraz udzielania
odpowiedzi na nie i rozróżniania elementów części ciała zwierząt (głowa,
ogon). • 12 tekturowych plansz wzorcowych zwierząt • 36 tekturowych
elementów obrazkowych • 38 etykietek opisowych • opis przykładowych
ćwiczeń
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Zestaw Gdzie mieszka? Co lubi?

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.
Zestaw ten składa się z dwóch oddzielnych zestawów ćwiczeniowych (Gdzie
mieszka? i Co lubi?). Służą one do nauki dopasowywania elementów w postaci
schematu do obrazka, odpowiedzi obrazkiem lub etykietką na pytania i nauki
układania zdań zawierających pewną informację. • 2 tekturowe plansze
(szablon) • 24 tekturowe elementy obrazkowe • 28 etykietek opisowych •
opis
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Zestaw Bawi się… Czym?

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.
Zestaw ten służy do nauki dopasowywania małych elementów do całości,
dopasowywania rzeczownika w odpowiedniej formie do obrazka, odpowiedzi
na pytania: Czym się bawi?, przez podanie etykietek lub wypowiedź oraz
czytanie wyrazem. • 8 tekturowych plansz • 8 tekturowych elementów
obrazkowych • 10 etykietek opisowych • opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw
Czasowniki
pojedyncza

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.

1

liczba
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Zestaw ten służy do nauki nazw czynności w 3. osobie liczby pojedynczej,
nauki czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne), rozumienia pytania: Co
robi? • 18 tekturowych elementów obrazkowych (18 czynności) • 19 etykietek
opisowych • opis przykładowych ćwiczeń
50

Zestaw Czasowniki liczba mnoga

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.
Zestaw służy do nauki umiejętności różnicowania liczby czasownika w czasie
teraźniejszym w 3. osobie, czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne),
różnicowania końcówek, rozumienie pytań: Co robią? • 18 elementów
obrazkowych (18 czynności) • 19 etykietek opisowych • opis przykładowych
ćwiczeń
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Zestaw
Rzeczowniki
liczba
pojedyncza i liczba mnoga

Zestawy plakietek i etykietek służą do przenoszenia obrazów z rzeczywistości
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczą dziecko rozumienia pytań
oraz
udzielania
odpowiedzi
na
nie.
Zestaw służy do uświadamiania dziecku zmiany formy wyrazu w przypadku
pojawienia się większej ilości elementów, np.: PIES - PSY, poprzez podanie
odpowiedniej plakietki, etykietki. Uczy segregacji na dwa zbiory: JEST - SĄ oraz
czytania globalnego. • 40 kolorowych elementów obrazkowych • 44 etykietki
opisowe • opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Co ma? Jaki ma kolor?

Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na

1

obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz
udzielania odpowiedzi. Zestaw zawiera- 2 plansze (szablon)- 30 elementów
obrazkowych- 28 etykietek opisowych- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Taki sam

Zestaw ten służy do nabywania umiejętności wyszukiwania takich samych
elementów, wyszukiwania ich z pamięci oraz zapamiętywania ciągu obrazków lub
kształtów geometrycznych. Są to ćwiczenia wstępne do zapamiętywania sylab i
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wyrazów jednosylabowych. Zestaw zawiera- 36 elementów obrazkowych- opis
przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Ten, Ta, To

Pomoc uczy rozróżniania rodzaju rzeczowników w liczbie pojedynczej (męski,
żeński, nijaki) oraz przypisywania im właściwych zaimków wskazujących. Dzieci
układają na planszy obrazki i podpisują je wyrazami. Zawartość: 45 obrazków
(6 x 6 cm) - 45 plakietek z podpisami (3 x 6 cm) - plansza do układania (15 x 20
cm) - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) instrukcja z propozycjami 7 ćwiczeń
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Zestaw Wzorki

Zestaw ten służy do nauki identyfikacji takiego samego wzoru z pominięciem

1

kształtu wypełnionego tym wzorem oraz nauki wypełniania wzorem dowolnych
figur. Nauki odpowiedzi na pytanie: Jaki to wzór? Zestaw zawiera- 16 elementów
obrazkowych- 4 etykietki opisowe- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Z kim?

Poprzez układanie obrazków i podpisów dzieci odpowiadają na pytanie "Z
kim?". Poprzez aktywne działanie dzieci uczą sie stosować odpowiednia formę
rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej, a także ćwiczą globalne czytanie
wyrażeń przyimkowych. Zawartość: 16 kolorowych obrazków (7,5 x 7,5 cm) 16 plakietek z podpisami (3 x 7,5 cm) - 1 plakietka z pytaniem "Z kim?" wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z
propozycjami 6 ćwiczeń
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Zestaw Co myje?

Zadaniem dziecka jest określanie sytuacji przedstawionych na obrazku,
imitowanie czynności mycia na podstawie obrazka i odpowiadanie na pytanie
"Co myje?". Poprzez dobieranie podpisów do obrazków dzieci tworzą zdanie
dwuwyrazowe i utrwalają odmianę rzeczownika w bierniku. Zawartość: 10
kolorowych obrazków (7,5 x 7,5 cm) - 10 plakietek z rzeczownikiem (3 x 7,5
cm) - 10 plakietek ze zdaniem (3 x 10 cm) - 1 plakietka z pytaniem "Co myje?" wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z
propozycjami 8 ćwiczeń
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Zestaw Co pije? Co je?

Zestaw ten służy do nauki umiejętności dopasowywania elementów na polecenie
oraz do nauki czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne) zdań

1
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dwuwyrazowych, rozumienie pytań: Co je?, Co pije? Zestaw zawiera- 1 plansze- 11
elementów obrazkowych- 13 etykietek opisowych- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Co robi kot?

Dziecko dobiera plakietkę z odpowiednim tekstem do obrazka. Podczas
ćwiczeń dziecko uczy się nazywania i odróżniania czynności, zwraca uwagę na
zmienny wyraz w zdaniu, czyta globalnie zdania dwuwyrazowe i rozumie
znaczenie pytania "Co robi?" Zawartość: 7 kolorowych obrazków (10 x 10 cm)
- 7 plakietek ze zdaniem (3 x 7,5 cm) - 1 plakietka z pytaniem "Co robi?" wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z
propozycjami 6 ćwiczeń
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Zestaw Co robi pies?

Zestaw ten służy do nauki umiejętności określania czynności zwierząt,
przyswajaniu zdań dwuwyrazowych, zwracania uwagi na drugi wyraz w

1

zdaniu przy czytaniu pełnymi wyrazami (czytanie globalne) oraz rozumienia
pytania: Co robi....? Zestaw zawiera- 7 elementów obrazkowych- 8 etykietek
opisowych- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Co robi? Czym?

Zestaw Do kogo?

Podczas zabawy dzieci najpierw dopasowują małe obrazki w okienka na
dużych planszach, uzupełniając sensownie przedmiot do wykonywanej
czynności. Następnie odpowiadając kolejno na pytania "Co robi?" oraz "Czym"
dokładają do każej planszy czasownik i rzeczownik w narzędniku. Zawartość: 6
plansz obrazkowych (15 x 15 cm) - 6 kolorowych obrazków (5 x 5 cm) - 12
plakietek z wyrazami (3 x 7,5 cm) - 2 plakietki z pytaniami "Co robi?" /
"Czym?" - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) instrukcja z propozycjami 5 ćwiczeń

1

Poprzez układanie obrazków i podpisów dzieci odpowiadają na pytanie "Do
kogo?". Poprzez aktywne działanie dzieci uczą sie stosować odpowiednia
formę rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej, a także ćwiczą globalne
czytanie wyrażeń przyimkowych, tj. do psa - do psów. Zawartość: 16
kolorowych obrazków (7,5 x 7,5 cm) - 16 plakietek z podpisami (3 x 7,5 cm) - 1
plakietka z pytaniem "Do kogo?" - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej
tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z propozycjami 6 ćwiczeń
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Zestaw Dokąd? Gdzie? Skąd?

Poprzez układanie obrazków i podpisów dzieci odpowiadają na pytania
"Dokąd?" / "Gdzie?" / "Skąd?". Poprzez aktywne działanie dzieci uczą sie
stosować odpowiednia formę rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej, a
także ćwiczą globalne czytanie wyrażeń przyimkowych, tj. do domu - w domu z domu. Zawartość: 24 kolorowe obrazki (7,5 x 7,5 cm) - 24 plakietki z
podpisami (3 x 7,5 cm) - 3 plakietki z pytaniami "Dokąd?" / "Gdzie?" / "Skąd?"
- wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z
propozycjami 4 ćwiczeń
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Zestaw Gdzie?
Pojemniki

Poprzez układanie obrazków i podpisów dzieci odpowiadają na pytania
"Gdzie?" / "Dokąd?" / "Do czego?". Poprzez aktywne działanie dzieci uczą sie
stosować odpowiednia formę rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej, a
także ćwiczą globalne czytanie wyrażeń przyimkowych, tj. do filiżanki - w
filiżance. Zawartość: 16 kolorowych obrazków (7,5 x 7,5 cm) - 16 plakietek z
podpisami (3 x 7,5 cm) - 3 plakietki z pytaniami "Gdzie?" / "Dokąd?" / "Do
czego?" - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2 mm) instrukcja z propozycjami 7 ćwiczeń
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Zestaw
Ile?
rzeczowników

Zestaw ten służy do nauki stosowania odpowiedniej formy rzeczownika w
zależności od liczebnika np.: jeden dom , dwa domy , pięć domów , oraz

1

Do

czego?

Końcówki

odpowiadania na pytanie: Ile? -poprzez dołożenie etykietek lub wypowiedź. Uczy
czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne) niektórych liczebników i
rzeczowników.
Zestaw zawiera- 10
kolorowych
przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Kolory

plansz- 49 etykietek

opisowych-

opis

Zestaw ten służy do kształtowania pojęcia koloru, segregowania wg. kolorów,
czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne) oraz umiejętności odpowiedzi
obrazkami na pytania: Jaki ma kolor?, Jakiego jest koloru? oraz wypełniania
poleceń: Pokoloruj ........ na czerwony kolor ! Zestaw zawiera- 36 elementów
obrazkowych- 6 etykietek opisowych- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Komu daje? Czym jedzie?

Celem ćwiczenia jest prawidłowa deklinacja rzeczowników z czasownikami
"dawać komuś" i "jechać czymś". W czasie zabawy dzieci dobierają
odpowiednie podpisy do kolorowych obrazków, a tym samym odpowiadają na
pytania "Komu daje?" lub "Czym jedzie?". Zawartość: 10 kolorowych
obrazków (10 x 10 cm) - 10 plakietek z rzeczownikami (3 x 7,5 cm) - 2 plakietki
z pytaniami "Komu daje?" / "Czym jedzie?" - wszystkie elementy z grubej,
lakierowanej tektury (grub. 2 mm) - instrukcją z propozycjami 6 ćwiczeń
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Zestaw Od kogo?

Poprzez układanie obrazków i podpisów dzieci odpowiadają na pytanie "Od
kogo?". Poprzez aktywne działanie dzieci uczą sie stosować odpowiednia
formę rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej, a także ćwiczą globalne
czytanie wyrażeń przyimkowych, tj. od chłopca - od chłopców. Zawartość: 16
kolorowych obrazków (7,5 x 7,5 cm) - 16 plakietek z podpisami (3 x 7,5 cm) - 1
plakietka z pytaniem "Od kogo?" - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej
tektury (grub. 2 mm) - instrukcja z propozycjami 6 ćwiczeń
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Zestaw Postać/Twarz

Zestaw ten służy do nauki układania postaci (twarzy) z elementów według wzoru,
z pamięci oraz czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne) nazw części ciała

1

(części twarzy), rozumienie pytań: Co to? Gdzie masz.......?,Gdzie ma......? Zestaw
zawiera- 2 plansze- 14 elementów obrazkowych- 10 etykietki opisowe- opis
przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Przyimki

W czasie ćwiczenia dzieci uczą się stosować przyimki na, obok, pod. W okienka
dużej planszy powinny najpierw dopasować odpowiedni wycinek z małym
obrazkiem przedstawiającym piłkę. PIłka ta znajduje się zawsze w trzech
położeniach względem szafy, stołu, krzesła bądź łóźka. Po dopasowaniu
obrazka dzieci dokładają odpowiednie wyrazy, odpowiadając tym samym na
pytania: Na czym? Obok czego? Pod czym? Zawartość: 4 plansze obrazkowych
(15 x 15 cm) - 12 kolorowe obrazki (5 x 5 cm) - 12 plakietek z wyrażeniem
przyimkowym (3 x 7,5 cm) - 4 plakietki z pytaniami: Gdzie? Na czym? Obok
czego? Pod czym? - wszystkie elementy z grubej, lakierowanej tektury (grub. 2
mm) - instrukcja z propozycjami 5 ćwiczeń
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Zestaw Rzeczowniki-zabawki

Zestaw ten służy do nauki dopasowywania obrazków do przedmiotów oraz
czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne), odpowiedzi na pytania: Co to?,
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Czego nie ma? Zestaw zawiera- 8 elementów obrazkowych- 4 elementy opisoweopis proponowanych ćwiczeń
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Zestaw Samogłoski

Zestaw służy do nauki czytania i pisania prostym drukiem samogłosek oraz

1

klasyfikacji liter w odróżnieniu od wielkości i koloru. Zestaw zawiera- 27
elementów obrazkowych- opis przykładowych ćwiczeń
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Zestaw Schematy

Zestaw ten służy do nauki identyfikacji przedmiotu na podstawie schematu, nauki

1

rysowania schematycznego, czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne),
rozumienia
pytań: Co
to?,
Czego
nie
ma? oraz
rysowania
na
polecenie: Narysuj.....! Zestaw zawiera- 18 elementów obrazkowych (czarnobiałe)- 19 etykietek opisowych- opis proponowanych ćwiczeń
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Zestaw Sekwencje

Zestaw ten służy do nauki zapamiętywania ciągu obrazków, układania według
określonego wzoru, kontynuacji wzoru, uzupełniania ciągu oraz układania ciągu

1

według instrukcji słownej. Zestaw zawiera- 40 elementów obrazkowych- opis
przykładowych ćwiczeń
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Gra w dmuchanie

Pomoc edukacyjna do ćwiczeń oddechowych. Piłkę prowadzi się po „boisku”
poprzez dmuchanie w słomkę. • wym. 35 x 25 x 8 cm

1
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Gimnastyka buzi i języka. Karty do
ćwiczeń motoryki narządów
artykulacyjnych

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oparte są na interpretacji
symboli znanych nawet najmłodszym dzieciom.. Pomoc rozwija motorykę
narządów artykulacyjnych - kinezę tj. ruch narządów, kinestezję tj. czucie
ułożenia narządów, rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, stymuluje
logiczne myślenie, uczy poprzez demonstrację, naśladownictwo i
manipulowanie. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol, druga
strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 4 zestawy po 10 kart •
format: A5 lub 9 x 9 cm

1
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Gadające zwierzątka. Zabawy
logopedyczne dla najmłodszych

Książeczka dla dzieci od trzeciego roku życia. Ciekawe zabawy, ćwiczenia i
historyjki w niej zebrane mają pomóc w rozwoju mowy maluchów. Dlatego też
znalazły się tu ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, rozwijające
rozumienie i nadawanie mowy. • format: A4 •

1
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Rozumiem i nazywam

Pomoc kierowana jest do osób pracujących z najmłodszymi dziećmi. Pozwala
na prowadzenie ćwiczeń z zakresu rozumienia i nazywania desygnatów z
najbliższego otoczenia oraz wprowadza w świat gramatyki języka polskiego,
prezentując rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz w formie
mianownika i biernika. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci od 1. roku życia.
Pomoc składa się z: • 11 plansz formatu A4, z których każda prezentuje 4
desygnaty z danej kategorii językowej - do ćwiczeń rozumienia i nazywania •
10 plansz formatu A4 prezentujących 10 rzeczowników w liczbie pojedynczej i
mnogiej • 10 plansz formatu A4 prezentujących 10 rzeczowników

1
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Ale historia!

Gra uczy łączenia przyczyn i skutków zdarzeń, ćwiczy umiejętność
opowiadania, zachęca do nazywania emocji i odczuć, ćwiczy spostrzegawczość
i rozwija słownictwo dziecka. Puzzle, które są dodatkowym elementem
układanki, pozwolą na samodzielne sprawdzenie, czy kolejność zdarzeń
została prawidłowo ułożona. • 24 plakietki, z których można ułożyć 6
historyjek • 6 kompletów 4-elementowych puzzli

1
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Rozwijamy mowę i myślenie
dziecka Zestaw I

Gry typu „Memory” i „Piotruś”, zawierające również zestaw innych zabaw i
ćwiczeń dla dzieci. Dwa zestawy talii kart o różnej tematyce. W każdej talii
znajduje się 27 kart: 13 par obrazków, które różnią się pomiędzy sobą co
najmniej jednym szczegółem oraz karta "Piotruś". • 8 talii: razem 216 kart •
Zestaw I: zabawki, przybory szkolne, jedzenie, ciało, zawody, owoce, warzywa,
osoby.

1
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Zabawy usprawniające buzię i
język dziecka

M. Rocławska- Daniluk. Książka pisana wierszem, zawiera ćwiczenia
usprawniające aparat mowy dziecka oraz wprowadzające dzieci w świat
głosek w izolacji. Dodatkiem do tej książki jest lusterko bezpieczne, które
czytelnik umieszcza w ramkach na odpowiednich stronach, a potem zerka do
niego w trakcie wykonywania ćwiczeń. • format: 20 x 19 cm

1
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Gimnastyka buzi

Gra pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych.
Rysunki przedstawiają różne ćwiczenia - wewnątrz jamy ustnej, na zewnątrz

1
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oraz ćwiczenia mięśnia okrężnego warg. • 28 rysunków o wym. 9 x 9 cm
podzielonych na 4 serie zaznaczone kolorem
83

Rzeczowniki,
czasowniki,
przymiotniki- pakiet zdjęć

Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych. Dzięki zabawie ze
zdjęciami dzieci poszerzają słownictwo, rozwijają zdolność formułowania
wypowiedzi czy zadawania pytań itp. Całość umieszczona w trwałym,
kartonowym pudełku. • 275 zdjęć o wym. ok. 11 x 14 cm

1
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Historyjki obrazkowo- zdaniowe z
pytaniami

Zestaw zawiera 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków
przedstawiających kolejne etapy jednego zdarzenia. Pod każdym obrazkiem
zapisano pytanie związane z jego treścią, a odpowiedzi na te pytania podano
na osobnych paskach. • format: A4 • oprawa: teczka • zeszyt A5, 16 str. •
plansze: 21 dwustronnie kolorowych kart • plastikowe kieszonki

1
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Opowiedz o tym!

Zestaw zawiera 26 różnych opowieści - historii.
przedstawiona jest na kilku kartach (od 4 do 7 kart).

opowieść

1
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Co
się
stanie?obrazkowe

Historyjki obrazkowe do ćwiczeń językowych, nauki porządkowania zdarzeń i
tworzenia dowolnych opowieści, rozwijają kreatywność. Dołączone karty ze
znakami zapytania, pozwalają na przerwanie historyjki w dowolnym
momencie i komponowanie brakujących zdarzeń lub zakończeń według
własnej fantazji. • 25 serii po 5-7 kart każda • 5 kart ze znakami zapytania •
łącznie 143 karty

1
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Pory roku- loteryjka

Obrazkowa gra pokazuje najbardziej charakterystyczne cechy przypisane
poszczególnym porom roku. Ponadto gra doskonali analizę wzrokową,
wyrabia spostrzegawczość, uczy i bawi jednocześnie. • 4 barwne plansze • 32
kolorowe tafelki

1
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Chcę mówić- pomoce
rehabilitacji afazji

W teczce znajdują się 372 wyrazy i ilustracje przedstawiające rzeczowniki
należące do codziennego słownictwa. Pogrupowano je tematycznie, a
poszczególne grupy dla ułatwienia wyróżniono kolorami. Autor Barbara DerStaszewska

1
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Od obrazka do słowa

Autorzy Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. Gry rozwijające mowę dziecka,
zestaw obrazków

1

historyjki

do

Każda
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Gwarek- karty do wokalizacji

Obrazki i plansze na grubym papierze i zabezpieczane (laminowane) cienką

1

matową folią, 16 plansz dwustronnych, kolorowych formatu A5, do rozwijania
komunikacji .in. i dzieci z autyzmem
91

Cienie logopedyczne- Ćwiczenia
utrwalające wymowę głosek
syczących

Publikacja autorstwa Marii Faściszewskiej przeznaczona do ćwiczenia
poprawnej wymowy głosek syczących. 48 stron+18 kolorowych kart

1
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Cienie logopedyczne- Ćwiczenia
utrwalające wymowę głosek
szumiących

Publikacja autorstwa Marii Faściszewskiej przeznaczona do ćwiczenia
poprawnej wymowy głosek szumiących. 48 stron+18 kolorowych kart,

1
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Cienie logopedyczne- Ćwiczenia
utrwalające wymowę głosek
ciszących

Publikacja autorstwa Marii Faściszewskiej przeznaczona do ćwiczenia
poprawnej wymowy głosek ciszących. 48 stron+18 kolorowych kart

1
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Mówię, myślę, opowiadammateriały do ćw. dla osób z afazją

Autorzy Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik. W teczce znajduje się zbiór ponad
300 kolorowych obrazków przedstawiających podstawowe przedmioty,
miejsca, osoby, zwierzęta, cechy, czynności, relacje przestrzenne,
przyczynowo-skutkowe, historyjki obrazkowe. Do ilustracji opracowano
zestaw 23 scenariuszy z ćwiczeniami uszeregowanymi według stopnia
trudności oraz zasad postępowania terapeutycznego.

1
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Odszukaj i nazwij- Zabawy
utrwalające wymowę głosek
r,l,li,k,ki,g,gi

Autorzy Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. Zbiór gier
logopedycznych utrwalających wymowę głosek r,l,li,k,ki,g,gi

1
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Odszukaj i nazwij- Zabawy
utrwalające wymowę głosek

Autorzy Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. Zbiór gier
logopedycznych utrwalających wymowę głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz oraz ś, ź,

1
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ciszących, syczących i szumiących

ć, dź,
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Posłuchaj, pokaż, odpowiedz cz. I

Publikacja autorstwa Anny Tońskiej-Szyfelbein składa się z 36 kolorowych kart
oraz 3 kart czarno-białych z podpisami. Każda z kart zawiera cztery fotografie
przedstawiające czynność ukazaną w różnorodnych kontekstach.

1
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Posłuchaj, pokaż, odpowiedz cz. II

Publikacja autorstwa Anny Tońskiej-Szyfelbein . Pomoc zawiera 18
dwustronnych kolorowych kart i 4 czarno-białe z podpisami.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Warzywa

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy warzyw.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Owoce

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy owoców.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Ubrania

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy ubrań.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Posiłki (obiady)

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy posiłków.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Posiłki (śniadania
i kolacje)

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy posiłków.

1
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Znowu poznaję świat- materiały
do terapii afazji. Części ciała

Książka składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą
niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy części
ciała.

1
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Ćwiczenia
ogólnorozwojowe
rozwijające mowę

Autorzy Elżbieta Wianecka, Agnieszka Bala; zeszyt ćwiczeń i układanki (4
kolorowe plansze z wyciąganymi elementami)

1

Autorzy Elżbieta Wianecka, Agnieszka Bala; zeszyt ćwiczeń i układanki (4
kolorowe plansze z wyciąganymi elementami)

1

Zeszyt 1
106

Ćwiczenia
ogólnorozwojowe
rozwijające mowę
Zeszyt 2
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Mówimy zdaniami część 1

Gry rozwijające zdolność wypowiedzi pełnymi zdaniami. Zawartość: 2 talie
kart (łącznie 64 karty) - wym. ok. 6 x 9 cm - pudełko - instrukcja.

1
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Mówimy zdaniami część 2

Gry rozwijające zdolność wypowiedzi pełnymi zdaniami. Zawartość: 2 talie
kart (łącznie 64 karty) - wym. ok. 6 x 9 cm - pudełko - instrukcja.

1
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Powtarzam, rozumiem, nazywam
cz.1

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami
w komunikacji językowej. Karty ćwiczeniowe są dwustronne - z jednej strony
zawierają czarno-białą ilustrację, a na odwrocie - podpis na kolorowym tle.
Zestaw 1 zawiera rysunki rzeczy i czynności. Zawartość: 256 dwustronnych
kart (10,5 x 15 cm) - broszura metodyczna

1
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Powtarzam, rozumiem, nazywam
cz.2

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami
w komunikacji językowej. Karty ćwiczeniowe są dwustronne - z jednej strony
zawierają czarno-białą ilustrację, a na odwrocie - podpis na kolorowym tle.
Zestaw 2 zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa wyrażeń i zdań z
dopełniaczem, narzędnikiem, miejscownikiem i celownikiem. Zawartość: 172
dwustronne karty (10,5 x 15 cm) - broszura metodyczna

1
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Powtarzam, rozumiem, nazywam
cz.3

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami
w komunikacji językowej. Karty ćwiczeniowe są dwustronne - z jednej strony
zawierają czarno-białą ilustrację, a na odwrocie - podpis na kolorowym tle.
Zestaw 3 zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa konstrukcji z
przymiotnikiem, liczebnikiem i przysłówkiem oraz kształtuje umiejętność
budowania zdań złożonych współrzędnie. Zawartość: 224 dwustronne karty
(10,5 x 15 cm) - broszura metodyczna

1
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Loteryjka
obrazkowalogopedyczna

Gra logopedyczna ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego
sz-ż-cz-dż. Zawartość: 8 dwustronnych plansz z obrazkami i wyrazami - 72
dwustronne kartoniki z obrazkami i nazwami

1
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Mówię poprawnie

Planszowa gra logopedyczna pomagająca dziecku w nauce poprawnej
wymowy. • plansza do gry • 96 tabliczek z obrazkami • 8 pionków • kostka do
gry

1

gra
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Zeszytowy trening mowy, czyli
ćwiczenia logopedyczne dla dzieci

Autor książki: Marta Galewska- Kustra, zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi
wspierającymi rozwój mowy dziecka

1
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Z muchą na luzie ćwiczymy buzie,
czyli zabawy logopedyczne dla
dzieci

Autor książki: Marta Galewska- Kustra, zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi
wspierającymi rozwój mowy dziecka

1
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Pucio uczy się mówić. Zabawy
dźwiękonaśladowcze
dla
najmłodszych

Autor książki: Marta Galewska- Kustra, zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi
wspierającymi rozwój mowy dziecka

1
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Czytam mamie i tacie. Na wsi

Autor Agata Dębicka- Cieszyńska. Do książeczki dołączone są karty zwierząt i
karty z podpisami wyrażeń dźwiękonaśladowczych

1
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Pokonać
dyspraksję.
Prosty
program ćwiczeń poprawiających
umiejętności ruchowe w domu i
w szkole

Autor książki: Geoff Platt. Książka zawiera
organizacyjne oraz wyjaśnienia teoretyczne

1

praktyczne

wskazówki
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CZĘŚĆ V CZYTANIE, LICZENIE:
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 2.5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)
Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
Szt/kpl

1

Układanie zdań

Gra polega na układaniu kartoników z obrazkami i napisami (częściami mowy)
w taki sposób, aby powstało logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. • 96
kartoników • notes • klepsydra

1

2

Rymowanki

Wśród kolorowych obrazków trzeba odnaleźć jak najwięcej takich, które się
rymują. Gra kształtuje tak ważne umiejętności jak synteza sylabowa wyrazów,
umiejętność analizy, percepcja słuchowa oraz koordynacja wzrokowosłuchowo-ruchowa. • 72 kartoniki z obrazkami • klepsydra

1

3

Układam i czytam

Dwie układanki w jednej: dzieci szukają obrazek i dopinają do niego sylaby, dzieci
układają samodzielnie z sylab wyrazy. Zabawa w czytanie dla dzieci w różnym
wieku. Zawartość: 16 dużych elementów z obrazkiem, 32 elementy z sylabami

1

4

Sylaby układanka edukacyjna

Układanka pomaga w nauce czytania metodą sylabową. Zawartość: 48
kartoników z obrazkami - 72 dwustronne kartoniki z sylabami (łącznie 144
sylaby) - instrukcja

1

5

Litery, sylaby, wyrazy

Edukacyjna układanka obrazkowa do ćwiczeń w edukacji przedszkolnej i

1

wczesnoszkolnej. Zawartość: 136 dwustronnych kartoników
6

Elementarz dla dzieci z dysleksją

Autor Agnieszka Łubkowska. Elementarz jest podzielony na trzy części – naukę
liter, naukę sylab oraz czytanie całych słów, od najprostszych po bardziej
złożone.

1

7

Karty ćwiczeń. Przeciwieństwa

Autorzy: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa; Ćwiczenia polegają na
dobieraniu wyrazów "do pary", doskonalą i usprawniają rozwój myślenia i
mowy. • 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i
okienkami na etykietki, dwustronnie zafoliowanych • 80 etykietek z
odpowiedziami do układania na planszach • teczka tekturowa formatu A4

1

8

Karty ćwiczeń. Przyimki

Autor: Aleksandra Wianecka. Pomoc przeznaczona dla wszystkich osób z

1
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zaburzeniami komunikacji językowej. W zestawie zastosowano elementy
(obrazki) "ruchome", które wymagają od dziecka umiejscowienia przedmiotu
(obrazka) na karcie. • 20 kart tekturowych formatu A4 z rysunkami • 44
plakietki (obrazki) • 60 etykietek • teczka tekturowa formatu A4
9

Karty
ćwiczeń.
odpowiadam

i

Autor: Elżbieta Wianecka. Zestaw przeznaczony dla wszystkich osób z
zaburzeniami komunikacji językowej. Etykietki z odpowiedziami na pytania
umożliwiają efektywne uczenie się w działaniu, a jednoznaczne ilustracje
pozwolą uczącemu się dziecku zrozumieć treść zdań. • 20 plansz tekturowych
formatu A4 z kolorowymi rysunkami i pytaniami dwustronnie zafoliowanych •
80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach • opis przykładowych
ćwiczeń

1

10

Karty ćwiczeń. Ćwiczenia pamięci
(symultanicznej i sekwencyjnej)

Autor: Katarzyna Sedivy. Pomoc przeznaczona dla wszystkich osób z
zaburzeniami komunikacji językowej. • 20 plansz tekturowych formatu A4 z
kolorowymi rysunkami, dwustronnie zafoliowane • 36 plakietek • instrukcja
do wszystkich ćwiczeń • teczka tekturowa formatu A4

1

11

Sylaby-karty logopedyczne

Zestaw sylab pisanych dużym drukiem, w drewnianym pudełku- 234 kartoniki
formatu A6, 25 przekładek z oznaczeniem literowym

1

12

Winda-ćwiczenia
matematyce

w

Autor: Elżbieta Wianecka. Pomoc rozwijająca umiejętności językowe w
zakresie operowania pojęciami dotyczącymi liczebnika. Materiał- płyta PCV,
plansza z ruchomymi elementami

1

13

SU-DO-KU, ME-MO, TU-PU-TUSYLABOWE 3w1

Seria Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się • 26 plansz
tekturowych, zafoliowanych, formatu A5• 9 dwustronnych plansz puzzlowych
z grubego kartonu (212 elementów o wym. 4 x 4 cm) • instrukcja ćwiczeń•
pudełko tekturowe

1

14

Myślę, czytam, rysuję- pakiet
przedszkolaka

Autor: Agnieszka Bala, komplet trzech zeszytów zawiera: Zeszyt 1 (3 latek),
Zeszyt 2 (4 latek), Zeszyt 3 (5 latek)

1

15

Karty diagnozy. 10 etapów
rozwoju dziecka od 4 do 36
miesiąca życia

Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Karty Diagnozy dla terapeutów,
logopedów, lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów i rodziców: charakteryzują 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia; zawierają dokładny opis umiejętności i sprawności, które powinno posiadać

1

Pytam

językowe
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dziecko w określonym przedziale wiekowym
16

Od słowa do zdania, od zadania
do tekstu

Autorzy: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. Podręcznik i teczka z
ćwiczeniami wykorzystującymi Metodę Dobrego Startu

1

17

Ćwiczenia
kształtujące
umiejętność czytania tekstu ze
zrozumieniem

Autor Joanna Bladowska. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, które
w sposób bardzo dobry opanowały umiejętność czytania na poziomie wyrazu,
natomiast czytanie tekstów jest dla nich jeszcze problemem. Ćwiczenia trudne
zawarte w książce przeplatane są ćwiczeniami relaksującymi, takimi jak:
labirynty, podpisywanie obrazków, kolorowanie, rysowanie, krzyżówki.

1

18

Od samogłoski do
otwartej.
Scenariusze
przedszkolnych

sylaby
zajęć

Autor Agnieszka Bala. Zestaw scenariuszy zajęć do prowadzenia zajęć z
dziećmi w wieku przedszkolnym

1

19

Świat wokół mnie. Czytanie ze
zrozumieniem dla dzieci z
zaburzeniami
komunikacji
językowej

Autor Zdzisława Orłowska- Popek. Książka format A4 z tekstami do ćwiczeń w
czytaniu ze zrozumieniem dla wszystkich dzieci, a w szczególności
niesłyszących, z autyzmem, z dysleksją, afazją i innych z zaburzeniami
komunikacji językowej

1

20

W domu i na podwórku. Czytanie
ze zrozumieniem dla dzieci z
zaburzeniami
komunikacji
językowej

Autor Zdzisława Orłowska- Popek. Książka format A4 z tekstami do ćwiczeń w
czytaniu ze zrozumieniem dla wszystkich dzieci, a w szczególności
niesłyszących, z autyzmem, z dysleksją, afazją i innych z zaburzeniami
komunikacji językowej

1

21

Budowanie struktury zdania

Autor: Elżbieta Ławczys. Pomoc składa się z materiału obrazkowego (16
ilustracji), etykiet ze zdaniami (po 7 do każdej ilustracji), etykiet z wyrazami do
samodzielnego układania zdania. Każdy zestaw zdań zredagowany jest tak, by
pokazać narastającą strukturę gramatyczną opisu – od zdań najprostszych do
skomplikowanych.

1
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Dyskalkulia.
Ćwiczenia
umiejętności matematycznych cz.
1

Autor Witold Szwejkowski. Karty pracy przeznaczone dla dzieci, którym
wykonywanie operacji matematycznych sprawia dużą trudność.

1

23

Kocham szkołę! Ćwiczenia do
nauki
czytania
metodą
symultaniczno-sekwencyjną
Zeszyt 1

Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agnieszka Bala. Ćwiczenia do
nauki czytania ze zrozumieniem w oparciu o autorską metodę prof. J.
Cieszyńskiej

1

24

Kocham szkołę! Ćwiczenia do
nauki
czytania
metodą
symultaniczno-sekwencyjną
Zeszyt 2

Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agnieszka Bala. Ćwiczenia do
nauki czytania ze zrozumieniem w oparciu o autorską metodę prof. J.
Cieszyńskiej

1

25

Kocham szkołę! Podręcznik do
nauki
czytania
metodą
symultaniczno-sekwencyjną

Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agnieszka Bala.

1

26

Liczydełko.
odejmowanie

Autor Małgorzata Podleśna. Ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Karty ćwiczeń wielokrotnego użytku, do wypełniania mazakiem
suchościeralnym, format A4

1

27

Moje pierwsze słowa Zestaw 1

Dodawanie

i

Autorzy: Agnieszka Fabisiak-Majcher i Elżbieta Ławczys. Pomoc edukacyjna dla

1

dzieci w wieku od 6 miesiąca do lat 3, gry uczą poprzez zabawę: wspomagają
rozwój mowy dziecka i ułatwiają naukę czytania. Część pierwsza zawiera obrazki
ilustrujące

pierwsze

wypowiadane

samogłoski

oraz

wyrażenia

dźwiękonaśladowcze. Najważniejszymi elementami są duże, kartonowe obrazki
oraz etykietki z napisami.
28

Moje pierwsze słowa Zestaw 2

Autorzy: Agnieszka Fabisiak-Majcher i Elżbieta Ławczys. Pomoc edukacyjna dla
dzieci w wieku od 6 miesiąca do lat 3, gry uczą poprzez zabawę: wspomagają
rozwój mowy dziecka i ułatwiają naukę czytania. Część druga zawiera ilustracje

1
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przedmiotów z bliskiego otoczenia dziecka, np. zabawki: miś, lala, auto; zwierzęta:
żaba, foka i inne. Najważniejszymi elementami są duże, kartonowe obrazki oraz
etykietki z napisami.
29

Moje sylabki. Nauka pisania –
zeszyt ćwiczeń część 1

Autorzy: Agnieszka Suder, Agnieszka Fabisiak-Majcher i Elżbieta Ławczys.
Nauka pisania wielkimi literami wzbogacona zadaniami stymulującymi rozwój
małej motoryki, Format A4

1

30

Moje sylabki. Nauka pisania –
zeszyt ćwiczeń część 2

Autorzy: Agnieszka Suder, Agnieszka Fabisiak-Majcher i Elżbieta Ławczys.
Nauka pisania wielkimi literami wzbogacona zadaniami stymulującymi rozwój
małej motoryki, Format A4

1
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Moje sylabki. Nauka pisania –
zeszyt ćwiczeń część 3

Autorzy: Agnieszka Suder, Agnieszka Fabisiak-Majcher i Elżbieta Ławczys.
Nauka pisania wielkimi literami wzbogacona zadaniami stymulującymi
rozwój małej motoryki, Format A4

1

32

Ortografia dla najmłodszych

Gra zachęca do zabawy, podczas której gracze utrwalą pisownię wyrazów z:
ż, rz, ch, h, ó, u. Celem gry jest nauka ortografii w konwencji szlachetnej
rywalizacji, poprzez wzrokowe kodowanie trudnych wyrazów. Śmieszne i
żartobliwe wierszyki pozwolą na skuteczne utrwalenie poprawnej, niełatwej
polskiej pisowni. • 54 karty z pułapkami ortograficznymi wraz z
odpowiedziami • plansza o wym. ok. 24 cm x 32 cm • 24 kartoniki z
wierszami i zagadkami • pionki • kostka do gry

1

33

Uczymy się języka polskiegoćwiczenia ze słownictwa dla
początkujących

Autor Barbara Jaglarz; Zbiór ćwiczeń przeznaczony
rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego

uczniów

1

34

Znam sylaby- część 1 i 2

Gra edukacyjna dwusylabowa Zestaw Mama. Domino obrazkowo-wyrazowe
służy do rozwijania zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie polecane dla
maluchów z opóźnionym rozwojem mowy.

1

35

Znam sylaby- część 3 i 4

Gra edukacyjna dwusylabowa Zestaw Tata. Domino obrazkowo-wyrazowe

1

dla
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służy do rozwijania zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie polecane dla
maluchów z opóźnionym rozwojem mowy.
36

Znam sylaby- część 5 i 6

Gra edukacyjna dwusylabowa Zestaw Pompon. Domino obrazkowowyrazowe służy do rozwijania zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie
polecane dla maluchów z opóźnionym rozwojem mowy.

1

37

Znam sylaby- część 7 i 8

Gra edukacyjna dwusylabowa Zestaw Misia. Domino obrazkowo-wyrazowe
służy do rozwijania zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie polecane dla
maluchów z opóźnionym rozwojem mowy.

1

38

Znam sylaby- część 9 i 10

Gra edukacyjna dwusylabowa Zestaw Kaju. Domino obrazkowo-wyrazowe
służy do rozwijania zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie polecane dla
maluchów z opóźnionym rozwojem mowy.

1
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CZĘŚĆ VI GRAFOMOTORYKA, MAŁA MOTORYKA:
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 2.6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
Szt/kpl

1

Zamkowe labirynty z 2 wzorami

Dwustronny labirynt stojący, zaopatrzony w dwie drewniane pałeczki
zakończone magnesem do przesuwania kuleczek po torze. Doskonały w
terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania. Ćwiczy
koordynację ręka-oko, zdolności manualne oraz precyzję ruchów. • ok.
wym. 40 x 25,5 cm

1

2

Od pętelki do literki. Ćwiczenia
przygotowujące do nauki pisania

Autor: Regina Sobolewska. Książeczka zawiera ilustracje oraz 44 karty z
ćwiczeniami grafomotorycznymi, które rozwijają zdolności manualne oraz
koordynację wzrokowo-ruchową. Wzory można kalkować, kolorować,
wycinać.

1

3

Tabliczka do ćwiczeń oburącz
Ślimaki

Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa
identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po
wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Wykonane z płyty MDF. • wym.
ok. 41,5 x 22 cm

1

4

Tabliczka do ćwiczeń oburącz
Jabłka

Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa
identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po
wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Wykonane z płyty MDF. • ok.
wym. 41,5 x 22 cm

1

5

Tabliczka ze szlaczkami

Tabliczka do ćwiczeń grafomotorycznych z wyżłobionymi szlaczkami,
wykonana z płyty MDF, wyposażona w drewniany ołówek na sznurku
umożliwiający wykonywanie ćwiczeń po wyżłobionych wzorach • wym. ok.
30 x 21 cm, kolor zielony lub niebieski lub czerwony

1

6

Patyczaki

Układanka. 60 patyczków (ok. 12 x 4 cm) w czterech kolorach; 8
dwustronnych plansz (ol. wym. 17,5 x 25 cm) z wzorami do układania

1
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7

Nawlekaj nie czekaj

Układanka, w skład której wchodzą karty (55), kolorowe kulki, klepsydra,
linki, żetony i instrukcja.

1

8

Warsztat mini rytmów

Duże kolorowe korale do nakładania na trzpienie. Dołączone karty
prezentują rytmy i pozwalają dzieciom odkrywać logiczne sekwencje
poprzez ich odwzorowywanie. Zawartość: 32 korale - 24 karty z rytmami
(wym. ok. 34 x 6 cm) - 2 trzpienie (dł.ok. 36 cm)

1

9

Zestaw Triolo

Zestaw elementów do nakładania na podstawy z trzpieniami. 4 kształty i 3
kolory dają możliwość wielu kombinacji• 48 elem. o wym. od ok. 3 x 4 cm do
ok. 6 x 5,5 cm • 4 podstawy o wym. ok. 19 x 16 x 7 cm i śr. trzpieni ok. 1,7
cm • 20 kart o wym. ok. 16,5 x 23 cm • 12 przezroczystych podstawek do
kart o śr. 3,2 cm

1

10

Stonoga Agata

Pierścienie w 6 kolorach służą do nawlekania na sznurek • 18 pierścieni z
drewna
o
śr.
3,5
cm
• drewniana kostka z 6 kolorami

1

11

Duże drewniane korale

Zestaw- Drewniane korale do nawlekania i sortowania. • 36 szt. • 4 kolory •
3 kształty • wym. 33 ok. mm • 2 sznurówki o dł. Ok. 90 cm

1

12

Kolorowe szlaczki

Kolorowe plansze z obrazkami zawierającymi różnego rodzaju linie. Pomoc
do ćwiczeń usprawniających motorykę ręki i przygotowujących do pisania.
Dzięki teczkom z tworzywa karty służą do wielokrotnego użytku. • 19 kart
formatu A4 • 5 teczek • 4 mazaki

1

13

Grafomotoryka dla smyka

Kolorowe plansze z propozycją prostych ćwiczeń grafomotorycznych. Karty
są zalaminowane, dzięki czemu są trwałe, przeznaczone do wielokrotnego
użytku, zabezpieczone przez zaginaniem oraz zabrudzeniem. • 10 plansz
formatu A3 • 4 mazaki suchościeralne

1

14

Duże kostki

Zestaw 6 kości o wym. ok. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm wykonanych z pianki w różnych
kolorach. Do gier zręcznościowych i matematycznych.

1
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15

Przewlekanka- Paw

Przewlekanka paw do rozwijania zdolności ruchowej i koncentracji. • wym. ok.

1

20,5 x 3,5 x 13 cm, Zawiera długie sznurki i elementy do nawlekania
16

Miska do balansowania

Miska do balansowania piłeczkami, służy do rozwijania motoryki. • miska o
śr. ok. 20 cm • 3 kulki, piankowa o śr. ok. 5 cm i dwie piłki wypełnione
powietrzem o śr. ok. 3 cm i 5 cm

1

17

Kula zręcznościowa (299,90zł),

Kula wykonana z tworzywa sztucznego z piłeczką w środku. Zabawa nią
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz wpływa korzystnie na
wewnętrzną harmonię organizmu. • śr. 20 cm

1

18

Sześcian manipulacyjny mały

Kostka manipulacyjna jest wyposażona w elementy do podstawowej nauki
zapinania, odpinania itp. Posiada na swoich ściankach guziczki, napy,
klamerki,
sznurówki,
rzepy
i
suwak.
Kostka wykonana jest z pianki i pokryta odporną na ścieranie skórą
ekologiczną,
łatwą
do
utrzymania
w
czystości
(skajem).
Wymiary: 30 x 30 x 30 cm

1

19

Przewlekanka- Kamizelka

Drewniana, z dużymi otworami do przewlekania. Zabawa wyrabia nawyk
prawidłowego sznurowania i wiązania, ćwiczy koordynację wzrokoworuchową,
cierpliwość.
Wym. 21x21cm

1

20

Drewniane przewlekanki

4 przewlekanki: żaba, dom, lokomotywa, auto; kolorowe sznurki
wym. ok. 16 x 14 x 5 4 cm

1

21

Nawlekane gąsienice

42 drewniane klocki; 1 kostka z kolorami; 1 kostka z kształtami

1

22

Przewlekanka- Figurki

8 figurek w 4 kolorach z tworzywa sztucznego
wym. od 6 do 10 cm; 8 sznurków; dł. Ok. 90 cm

do

przewlekania

1
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23

Kostka manipulacyjna z motylem

Duża piankowa kostka pokryta wytrzymałym, niepalnym materiałem. Na
bokach kostki umieszczonych jest 6 różnych owadów i zwierząt, których
kształty urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięć (sznurowadła, guziki
o różnej średnicy, klamerki) są doskonałe do ćwiczeń manipulacyjnych. dł.
boku ok. 30 cm

1

24

Gąsienica

Drewniane różnokolorowe elementy o tym samym, bądź różnym kształcie
i różnej wielkości. Nałożone na trzpień tworzą piramidki. wys. ok. 20 cm; 8
elem. na trzpieniu

1

25

Paleta geometryczna 4 figury

Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. Każdej z figur przypada
różna ilość bolców, która stanowi element samokontroli. Kształci
umiejętność rozpoznawania i sortowania figur według kształtu i koloru.

1

26

Nakładanka Lokomotywa

Nakładanka drewniana z kołeczkami, 5 elem., wym. nakładanki ok. 22 x 22
cm

1

27

Nakładanka Domek

Nakładanka drewniana z kołeczkami, 10 elem., wym. nakładanki 33 x 28 cm

1

28

Puzzle-kostki ze zwierzętami

Klocki drewniane obrazkowe 9 - elementowe, z których można ułożyć 6
różnych obrazków ze zwierzętami domowymi, w drewnianym pudełku

1

29

Farma

Puzzle dla najmłodszych, 20 elementów

1

30

Wieś

Duże puzzle dla najmłodszych, 35 elementów

1

31

Kotek

Puzzle 5 elementowe, wykonane z drewna

1

32

Cyferkowe dłonie

Drewniana nakładanka

1

Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018 r.”

33

Cyferkowe stopy

Drewniana nakładanka

1

34

Układanka drewniana Zawody

Nakładanka drewniana zawody, to 6 postaci, z których każda reprezentuje
inną profesję (strażak, lekarz, mechanik samochodowy, kucharz,
ekspedientka, murarz) Poszczególne postacie to osobna 2- elementowa
układanka, pod którą znajduje się obrazek, określający miejsce położenia
konkretnej z nich, poprzez przedstawienie miejsca pracy oraz atrybutów
charakterystycznych dla danego zawodu, . Wymiary: ok. 28 x 28 x 0,8 cm.

1

35

Puzzle Pojazdy

Puzzle dla najmłodszych, 4 pojazdy do ułożenia z różnej ilości elementów

1

36

Sorter z klockami

Drewniane klocki z sorterem • 30 elem. o wym. ok. 4 x 3 x 3 cm do ok. 6 x 3
x 3 cm • pudełko-sorter o wym. 20 x 14 x 23,5 cm • torba o wym. 27 x 24
cm

1

37

Pierwsze Maxiloloredo

Gra mozaikowa ze sztywnego plastiku. 1 plastikowa przezroczysta
podkładka o wym. ok. 31,5 x 21,5 cm; 6 dwustronnych kart-szablonów
o wym. ok. 31 x 21 cm; 56 klipsów w 4 kolorach o wym ok. 3,3 cm

1

38

Kolorowy telefon

wym. 18 x 15 x 9 cm, posiada ruchome elementy wydające dźwięki oraz
lusterko, od 6 mies.

1

39

Stolik z narzędziami

Zabawka manipulacyjna dla małych dzieci, z tworzywa sztucznego,
kolorowa, w zestawie 18 elem. (narzędzi i elementów do wkręcania), wiek:
od 2 lat

1

40

Edukacyjna wieża

Kolorowe pojemniczki do budowania wieży, śr. od ok. 4,5 cm do 7,8 cm,
wys. wieży: ok. 33 cm, od 12 mies.

1

41

Małe ZOO

Klocki obrazkowe 9 - elementowe, z których można ułożyć 6 różnych
obrazków

1

42

Domki i kryjówki

puzzle edukacyjne zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 par

1
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CZĘŚĆ VII UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, EMOCJE, ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH:
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 2.7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
Szt/kpl

1

Pacynki- Poznajemy
Dwie twarze+ CD

Zestaw pacynek do nauki rozpoznawania i nazywania emocji. Na płycie CD
zamieszczone są dwa opowiadania z muzyką. Zawartość zestawu:
• 6 pacynek (w tym 4 reprezentujące bohaterów o dwóch różnych
twarzach)
• płyta CD z nagraniem dwóch opowiadań oraz instrukcją

1

2

Komplet pacynek- emocje

Dzięki zabawie z pacynkami dzieci poznają świat emocji, co pozwoli im
później zrozumieć i rozpoznać emocje u innych ludzi. • 6 szt.: uśmiechnięta,
smutna, przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona • wys. 26 - 28 cm

1

3

Kolorowe poduchy Emocje

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości,
wypełnione gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość,
smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. • 6 szt. • śr. 30 cm • wys.
ok. 8 cm

1

4

Twarze i uczucia

Zestaw pozwala dzieciom dowolnie zmieniać wyrazy twarzy na kartach z
zestawu. Dzięki temu uczą się, jak opisywać i okazywać emocje. • 3 karty
podstawowe z twarzami • 18 zadań (6 obrazków w dużym rozmiarze i 12 w
małym rozmiarze) • 18 transparentnych kart do nakładania (10 fryzur, 6
emocji, 2 przedmioty)

1

5

Wyrazy twarzy- zdjęcia

Zestaw zdjęć, na których pokazane są dzieci przeżywające różne emocje. •
48 zdjęć o wym. ok.10,5 x 13,5 cm

1

6

Zdjęcia- emocje

Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych emocji. • 22 zdjęcia o
wym. ok. 21 x 15 cm

1

7

Ekspresje-układanka

Gra wykonana z drewnianych tabliczek, wyrażających konkretne emocje. Do

1

emocje,

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy
(wypełnić
w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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zestawu dołączone zostały 3 drewniane kostki z rysunkami części twarzy
(zgodne z obrazkami na tabliczkach). Całość umieszczona w drewnianym
opakowaniu. • 18 elem. (6 tabliczek przedstawiających włosy, 6 - oczy, 6 usta), z których da się ułożyć 6 twarzy
8

Dźwięki- rozpoznawanie emocji

Gra dźwiękowa na zasadzie bingo, która uczy rozpoznawania sposobu
wyrażania emocji. Zadaniem dziecka jest dopasowanie słyszanego dźwięku
emocji do twarzy, która ukazuje odpowiedni stan ducha.. CD oprócz nagrań
zawiera przewodnik dla nauczyciela z propozycją ćwiczeń rozwijających
umiejętność rozpoznawania emocji własnych i innych,. • CD z nagraniami •
24 karty • 60 czerwonych żetonów

1

9

Tak lub inaczej- wybierz sam

12 historyjek dotyczących codziennych wydarzeń z życia dziecka Każda
historyjka ma możliwe dwa zakończenia - do wyboru przez dziecko. • 72
karty

1

10

Obrazy- co się zadziało?

Obrazki przedstawiające 32 sytuacje problemowe (każda zawiera 3-7
obrazków), w których może znaleźć się dziecko w domu, szkole, sklepie,
grupie rówieśników. Dziecko ma za zadanie opowiedzieć, co przytrafiło się
postaciom przedstawionym w historyjce, jakie emocje wywołało dane
zdarzenie, jak należy się zachować w podobnej sytuacji.. • 143 karty

1

11

Odwagi!

Siedem
historyjek
obrazkowych
(8-14 obrazków
w każdej)
przedstawiających problem lęku u dzieci W każdej serii znajduje się karta z
symbolem (?!) zachęcająca dziecko do podania własnych pomysłów
poradzenia sobie w trudnej sytuacji. • 75 obrazków

1

12

Co czujesz?

Zestaw 50 kart: 10 kart w czerwonej ramce to rysunki ilustrujące różne emocje
(płacz, zaskoczenie, szczęście, złość itp.) oraz 40 zdjęć w niebieskiej ramce

1

przedstawiających emocje wyrażone przez kobietę, mężczyznę, dziewczynkę i
chłopczyka
13

Jak
zachować
się
niebezpiecznych sytuacjach?

w

Gra pomaga dzieciom poznawać zasady bezpiecznego zachowania się w
sytuacjach zagrożeń. Składa się z 4 tabliczek magnetycznych formatu A3
przedstawiających niebezpieczne sytuacje, w których może znaleźć się każde
dziecko (pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum
handlowym, zaczepienie przez obcą osobę w parku) oraz 24 mniejszych

1
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magnetycznych obrazków (po 6 obrazków do każdej tabliczki), ukazujących
zachowania właściwe i niewłaściwe w danych okolicznościach. Gra polega na
dobieraniu przedmiotów lub zachowań dziecka pożądanych oraz
niepożądanych w danej sytuacji. • 4 tabliczki A3 • 24 magnetyczne obrazki
14

Jestem grzeczny

Gra uczy, jak należy zachowywać się w szkole podczas lekcji, przerw, zabaw i
innych zajęć pozaszkolnych. Pary kart ilustrują zachowania poprawne oraz
niewłaściwe. Karty na odwrocie posiadają element samokontroli. • 34 karty

1

15

Misiowe humorki Co czuje miś?
cz. I

Gra uczy dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych
emocji. Zadaniem dziecka jest segregowanie kart do odpowiednich misiówpudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. • 4 skrzyneczki
• 24 karty • radość, smutek, strach, złość

1

16

Misiowe humorki Co czuje miś?
cz. II

Gra uczy dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych
emocji. Zadaniem dziecka jest segregowanie kart do odpowiednich misiówpudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. • 4 skrzyneczki
• 32 karty • zazdrość, zawstydzenie, obrażenie się, zadowolenie

1

17

Porozmawiajmy o Twoim dniu

1
Zestaw zdjęć ukazujących dzieci w czasie wykonywania różnych, codziennych
czynności. • 46 zdjęć

18

Umiejętności

Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych. Dzięki zabawie
ze zdjęciami dzieci poszerzają słownictwo, rozwijają zdolność formułowania
wypowiedzi czy zadawania pytań itp. Całość umieszczona w trwałym,
kartonowym pudełku. • 227 zdjęć o wym. ok. 11 x 14 cm

1

19

Ludzie i emocje pakiet zdjęć

Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych. Dzięki zabawie
ze zdjęciami dzieci poszerzają słownictwo, rozwijają zdolność formułowania
wypowiedzi czy zadawania pytań itp. Całość umieszczona w trwałym,
kartonowym pudełku. • 90 zdjęć o wym. ok.14 x 21,5 cm

1

20

Opowiedz o tym

Zestaw zawiera 26 różnych opowieści - historii. Każda opowieść
przedstawiona jest na kilku kartach (od 4 do 7 kart). Zadaniem dzieci jest
zaprezentować karty jednej serii we właściwym porządku.

1

21

Drewniane stemple Emocje

Drewniane stemple z wizerunkami dziewcząt i chłopców przedstawiają 10

1
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różnych emocji, np. radość, smutek, zdziwienie.. • drewno i guma • 10 szt.
22

Jak odreagować emocje?

Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość,
sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. Możliwości
odreagowania smutku i złości zostały przedstawione za pomocą rysunkówsymboli

1

23

Nasze emocje

Gra memory umieszczona w drewnianej skrzynce. • 40 elem. o wym.ok. 4 x
8 cm z kolorowymi obrazkami zwierzątek wyrażającymi różne emocje •
skrzynka o wym. 23 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym wieczkiem

1

24

Co dzień naprzód! Oto ja Karty
pracy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Autorzy Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak. Publikacja zawiera karty pracy dla

1

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

25

Pokaż mi mój mały świat

Autor Magdalena Maniecka. Publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem,
opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem. Składa się z kart pracy i
dołączonych do nich historyjek obrazkowych.

1

26

Ja i mój świat

Autorzy Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. Lekcje dla uczniów z autyzmem i
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Karty pracy

1

27

Powiedz mi co odczuwasz. Ćw.
dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, z afazją oraz
dla dzieci dwujęzycznych

Autor Jagoda Cieszyńska. Pozycja zawierająca ćwiczenia wspomagające
opanowanie niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i języka.

1

28

Memory Humory

Minki na rysunkach wyrażają różne uczucia. Zawartość pudełka - 48
twardych plakietek

1

Plansza do wytupywania złości przeznaczona jest dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została wykonana z trwałej i zmywalnej
tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury
„rozzłoszczonych”
stóp.

1

29
Plansza do wytupywania złości
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• wym. 44 x 44 cm
30

Łabędź
niemyukładanka
magnetyczna dotycząca emocji

31

Poznajemy emocje
Zestaw I

32

Poznajemy emocje.
Zestaw II

33

Poznajemy emocje.
Zestaw III

34

Poznajemy emocje.
Zestaw IV

Układanka służąca nauce rozpoznawanie emocji po mimice twarzy.
Pomoc wykonana jest z PCV w formie rozkładanej książeczki (wymiary
złożonej: 23 cm × 30 cm). Wewnątrz książeczki znajduje się z kontur twarzy,
do którego należy dopasowywać elementy oczu i ust wykonane na
magnesie.
Odpowiednio zestawione usta i oczy tworzą emocje, takie jak: radość,
smutek, złość, strach, obrzydzenie, zdziwienie. Książeczka spięta jest spiralą,
tak by można było z łatwością ją otworzyć. Do pomocy dołączonych jest 6
obrazków w postaci kart o wymiarach 7 cm × 10 cm

1

W zestawie I pt. Radość i smutek znajdują się 24 karty z kolorowymi fotografiami
osób wyrażających w różny sposób radość i smutek, karta z emotikonami
symbolizującymi radość i smutek

1

W zestawie II pt. Życzliwość i gniew znajdują się: 24 karty z kolorowymi
fotografiami osób wyrażających w różny sposób życzliwość i gniew, karta z
emotikonami symbolizującymi życzliwość i gniew

1

W zestawie III pt. Duma i wstyd znajdują się: 24 karty z kolorowymi fotografiami
osób wyrażających w różny sposób dumę i wstyd, karta z emotikonami
symbolizującymi dumę i wstyd

1

W zestawie IV pt. Strach i wstręt znajdują się: 24 karty z kolorowymi fotografiami
osób wyrażających w różny sposób strach i wstręt, karta z emotikonami
symbolizującymi strach i wstręt

1

35

Nasze emocje

36

Uczę się rozumieć innych

Autorzy Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-

Cz. I Patrzenie i wskazywanie

Michalewska. Publikacja zawiera zestaw zdjęć przedstawiających osoby w
różnych sytuacjach społecznych oraz wyrażających wiele emocji.

Autorzy Elżbieta
opowiadaniami

Szwajkowska,

Witold

Szwajkowski,

książeczka

z

1

1
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37

38

Uczę się rozumieć innych

Autorzy Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-

Cz. II Emocje i gesty

Michalewska. Publikacja zawiera zestaw zdjęć przedstawiających osoby w
różnych sytuacjach społecznych oraz wyrażających wiele emocji

Uczę się rozumieć innych
Cz. III Mówienie i myślenie

39

Emocje-rozpoznawanie stanów
emocjonalnych na podstawie
wyrazu twarzy

1

Autorzy Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna RadtkeMichalewska. Publikacja zawiera zestaw zdjęć przedstawiających osoby w
różnych sytuacjach społecznych oraz wyrażających wiele emocji

1

Dwa zestawy kart ze zdjęciami ludzi, którzy okazują różne emocje. W jednym

1

zestawie okazywane na zdjęciach emocje zostały uchwycone w konkretnej
sytuacji. Emocje na zdjęciach z drugiego zestawu można odczytać tylko na
podstawie wyrazu i mimiki twarzy. Na odwrotach wszystkich kart znajdują się
emotikony

40

Nowe historyjki społeczne

Autor Carol Gray- Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych
dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD)

1

41

Program Ja to Ja- Wzmacnianie
poczucia własnej wartości u
dzieci w wieku przedszkolnym z
udziałem Pauliny i Emila

Autor Christina Krauze. Publikacja zawiera program „Ja to ja” wspierający dzieci
w rozwijaniu pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i
lepszym poznawaniu siebie i innych.

1

42

Co dzień naprzód! Oto my. Karty
pracy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Autorzy Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak. Publikacja zawiera karty pracy dla

1

Co dzień naprzód! Oto świat.
Karty pracy dla dzieci ze

Autorzy Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak. Publikacja zawiera karty pracy dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

43

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1
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specjalnymi
edukacyjnymi

potrzebami

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci. Każda historyjka składa się z 4
obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
pudełka.

44

Historyjki obrazkowe z humorem

45

Jak uczyć dzieci z autyzmem
czytania umysłu. Zeszyt ćwiczeń
dla nauczycieli i rodziców

Autorzy: Patricia Howlin, Simon Baron- Cohen, Julie Hadwin. Książka

1

46

Dzięcioł czarnyumiejętności
ubieranie postaci

Zawartość pudełka: tabliczka do komunikacji na której znajdują się
na dwóch poziomach rzepy; trzy ruchome kwadratowe płytki do tworzenia
wypowiedzi; plansza z postacią mężczyzny i plansza z postacią kobiety;
elementy zawierające magnes: 6 kolorowych i 6 czarno-białych obrazków,
przedstawiających elementy ubioru damskiego oraz 6 kolorowych i 6
czarno-białych obrazków, przedstawiających elementy ubioru męskiego;
małe obrazki, zawierające takie same elementy ubioru damskiego i
męskiego, jak te zawierające magnes

1

47

Kategoryzacja

48

Kategoryzacje- klocki

Zestaw zawiera 52 klocki. Pozwala na ćwiczenie umiejętności
kategoryzowania ze względu na takie cechy jak: kolor (4 kolory), wielkość (2
wielkości) i kształt (4 kształty).

1

49

Poznaję świat przeciwieństw

Materiał obrazkowy przybliżający dzieciom antonimy, w teczce

1

50

Poznaję świat zmysłami

Materiał obrazkowy przybliżający dzieciom zmysły oraz odczuwane za ich
pomocą wrażenia, w teczce

1

51

Przedrostki. Materiał obrazkowowyrazowy do terapii zaburzeń

kształtowanie
komunikacji-

Autor: Marta Korendo, Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys . Zestaw
ćwiczeń z serii „Stymulacja i terapia”

Autorzy: Elżbieta Bierońska i Anna Żywot. W skład zestawu wchodzą czarno-

1

1

1
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komunikacji językowej

białe ilustracje i etykietki z prostymi zdaniami

52

Relacje

Pomoc autorstwa Jagody Cieszyńskiej i Agaty Dębickiej. Składa się z 84
elementów: 12 obrazków służy do ćwiczenia porównywania, 72 obrazki
pozwalają na ćwiczenie identyfikacji oraz różnicowania

1

53

Szeregi

Pomoc autorstwa Jagody Cieszyńskiej i Agaty Dębickiej. Zestaw zawiera 64
elementy o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na
kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów.

1

54

Sekwencje

Pomoc autorstwa Jagody Cieszyńskiej i Agaty Dębickiej. Zestaw zawiera 80
kartoników - 10 wzorów po 8 sztuk. Cztery obrazki stanowią materiał tematyczny.
Pięć pozostałych to materiał atematyczny

1

55

Zagadki Smoka Obiboka

Gra zawiera 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 żeton pasujący do
obrazka.

1

56

Zgaduj
zagadki

Gra polega na odgadywaniu wierszowanych zagadek, które umieszczone są
na kartach. Po drugiej stronie każdej karty namalowana jest odpowiedź na
zagadkę.

1

57

Quiz zagadkowe wierszyki

Gra edukacyjna, w której dzieci odpowiadają na zagadki, umieszczone na
kartach, obrazki z podpisami, treść zagadek na odwrotnej stronie kart

1

58

Przeciwieństwa wesoły i smutny

Obrazkowa gra edukacyjna. Zadaniem uczestników gry jest odnalezienie, a
później nazwanie 24 przeciwieństw. Gra zawiera 48 dużych, sztywnych
kartoników

1

59

Zestaw Analogii

Autor: Anna Nallur, Anna Nepomuceno; Zestaw Analogii (Analogie
Tematyczne i Analogie Atematyczne). Zawartość zestawu: Pudełko z
Analogiami Tematycznymi (70 kart kartonowych kolorowych dwustronnie
foliowanych), Pudełko z Analogiami Atematycznymi (67 kart kartonowych

1

zgadula-

obrazkowe
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kolorowych dwustronnie foliowanych)
60

Super zestaw 4w1 (symultaniczne
i sekwencyjne strategie uczenia
się

4 w 1 to gry i zadania, które rozwijają szereg funkcji poznawczych. Zestaw
zawiera części: 1. Od lewej do prawej 2. Taki tu, taki tu 3. Ja i ty (Ćwiczenia
analizy i syntezy wzrokowej Układanie wzoru 4. Kto zapamięta?

1

61

Wiem, jak to zrobić karty pracy
cz. I

Autor Tatiana Lewicka, Karty pracy do terapii mowy i funkcji poznawczych
dla osób dorosłych, które wskutek udaru mózgu lub chorób
neurozwyrodnieniowych, borykają się z trudnościami w obszarze
porozumiewania się, pamięci i uczenia się.

1

62

Wiem, jak to zrobić karty pracy
cz. II

Autor Tatiana Lewicka, Karty pracy do terapii mowy i funkcji poznawczych
dla osób dorosłych, które wskutek udaru mózgu lub chorób
neurozwyrodnieniowych, borykają się z trudnościami w obszarze
porozumiewania się, pamięci i uczenia się.

1

63

Wiem, jak to zrobić karty pracy
cz. III

Autor Tatiana Lewicka, Karty pracy do terapii mowy i funkcji poznawczych
dla osób dorosłych, które wskutek udaru mózgu lub chorób
neurozwyrodnieniowych, borykają się z trudnościami w obszarze
porozumiewania się, pamięci i uczenia się.

1

64

Antonimy cz. I

Autor: Joanna Mikulska. Karty pracy z serii "Ćwiczenia kompetencji
językowych". Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności
komunikacji językowej

1

65

Antonimy cz. II

Autor: Joanna Mikulska. Karty pracy z serii "Ćwiczenia kompetencji
językowych". Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności
komunikacji językowej

1

66

Bobo i inni. Proste historyjki
obrazkowe
do
ćwiczeń
językowych

Autor Żywot Anna. Materiał ćwiczeniowy zestawu zawiera 24 historyjki
obrazkowe oraz etykiety z podpisami.

1

67

Rozumienie pytań

Autor: Joanna Mikulska. Karty pracy z serii "Ćwiczenia kompetencji
językowych". Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności
komunikacji językowej

1
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CZĘŚĆ VIII
L.p.

STYMULACJA SENSORYCZNA:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 2.8 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)
Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
Szt/kpl

1

Puszki zapachowe

Sześć par szklanych słoiczków na drewnianej podstawce, do włożenia
naturalnych zapachów. Służą uwrażliwianiu zmysłu węchu poprzez
ćwiczenia rozpoznawania zapachu, czy dobieranie par. • wym. ok. 12 x 28 x
7 cm

1

2

Dotykowa układanka

Dzieci za pomocą dotyku muszą odnaleźć w woreczku żeton o odpowiedniej
fakturze dla danego obrazka, przedstawiającego zwierzątko. • 6 podstaw o
wym. ok. 28 x 21 cm • 18 żetonów o śr. 6,5 cm • woreczek

1

3

Dotykowa loteryjka

Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt
wylosowany z woreczka należy dopasować do właściwego szablonu. • wym.
kartonowych szablonów 8 x 8 cm • 24 elem. • woreczek

1

4

Domino faktur

Elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorach, które należy dobrać w pary
(ta sama faktura i kolor). Umieszczone na drewnianej podstawie. •
podstawa o wym. 33 x 22 cm • 28 elem. o wym. 9 x 4,3 x 1 cm

1

5

Dotykowiec

Zadaniem dziecka jest dopasowywanie do siebie za pomocą zmysłu dotyku
(z zamkniętymi oczami) kartoników o takiej samej fakturze i wzrokowe
wyszukiwanie przedmiotów o fakturze zgodnej z wylosowanym kartonikiem
- fakturą.. • 8 par kartoników - faktur o wym. 8 x 8 cm (metal, frotte, plusz,
papier ścierny, sznurek, plastik, imitacja skóry, drewno) • 16 kartoników ze
zdjęciami przedmiotów o różnorodnych fakturach • 2 opaski na oczy

1

6

Fakturowe obrazki

Zestaw składa się z 25 płytek - obrazków przedstawiających przedmioty z
najbliższego otoczenia dziecka, które można podzielić na 5 grup
powiązanych tematycznie (zabawki, jedzenie, ubrania, zwierzęta,
przedmioty codziennego użytku). Obrazki zostały przedstawione przy
pomocy materiałów o różnej fakturze (3 rodzaje: pluszowa, aksamitna i

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy
(wypełnić
w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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gładka) i kolorze na pojedynczych płytkach MDF. • wym. 13 x 16 cm
7

Sensoryczne misie

5 misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą rodzajem wypełnienia • 5
brązowych woreczków o dł. boku 8 cm, każdy z wypełnieniem
odpowiadającym jednemu z misiów • 5 woreczków w różnych kolorach o dł.
boku 8 cm, każdy odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z misiów • 5
kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi misia, kolory woreczków
odpowiadają kolorom szaliczków)

1

8

Figury geometryczne

Układanka sensoryczna do rozpoznawania figur geometrycznych po fakturze

1

9

Sensoryczne klocki

16 dużych drewnianych klocków, które mają kolorowe okienka, a w środku:
koraliki, kolorowy piasek i wodę z brokatem. Klocki w 4 różnych kształtach:
półkole, kwadrat, trójkąt i prostokąt.

1

10

Zestaw sensorycznych piłeczek

Zestaw różnokolorowych piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one
do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. • 20 piłek • śr. od 4 do 7,5 cm •
worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm

1

11

Klepsydra sensoryczna Jumbo

Po odwróceniu klepsydry kolorowy żel powoli spływa na dno.
• wym. 8 x 20 cm

1

12

Dwukolorowa klepsydra

Przejrzysta klepsydra wykorzystująca przepływ oleistych substancji. Po
odwróceniu klepsydry dwukolorowe drobinki wirują i odbijają się od
ścianek.
• wym. 7 x 3 x 13 cm

1

13

Miękkie kształty

Płaskie formy wypełnione płynną substancją w różnych kolorach. • 12 szt. •
6 kształtów • wym. 15 x 15 cm

1

14

Drewniana Ósemka

Lekka, dwustronna zabawka; jedna strona z torem prostym, druga z torem
ząbkowanym; do ćwiczenia ósemek; w zestawie kulki. • wym. 47,5 x 21 cm

1

15

Skrzynka Zgadula

Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają
ręce i po dotyku mają za zadanie rozpoznać, jaki przedmiot znajduje się w

1
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środku.. • wym. 35,5 x 19,5 x 38 cm
16

Piłka z wypustkami do treningu
dłoni – miękka

Żelowa piłka z wypustkami do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych
oraz terapii dłoni; podczas ściskania wraca do pierwotnego kształtu • śr. 5
cm

1

17

Piłka z wypustkami do treningu
dłoni – średniej twardości

Żelowa piłka z wypustkami do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych
oraz terapii dłoni; podczas ściskania wraca do pierwotnego kształtu • śr. 5
cm

1

18

Piłka z wypustkami do treningu
dłoni – twarda

Żelowa piłka z wypustkami do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych
oraz terapii dłoni; podczas ściskania wraca do pierwotnego kształtu • śr. 5
cm

1

19

Warzywa i owoce-cienie

Sensoryczna gra polegająca na rozpoznawaniu poszczególnych warzyw i
owoców schowanych w torebce jedynie za pomocą dotyku, a następnie
umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach na planszach (kolorowych lub
czarno-białych). • 36 elem. o wym. od 4 do 9 cm • 12 plansz o wym. 29,5 x
21 cm • torebka

1

20

Kostki dotykowe A

Drewniana gra dla dzieci słabowidzących i niewidzących. Za pomocą dotyku
należy odnaleźć 12 par kostek o tych samych fakturach • woreczek do
przechowywania
• 12 par okrągłych klocków z grubo wyfrezowanymi motywami o wym. 6 x 6
x 1,5 cm

1

21

Alfabet polski-pisany i cyfry

22

Litery dotykowe wielkie

23

Litery dotykowe małe

Litery i cyfry „napisane” piaskiem • 26 elem. o wym. 16 x 13 cm

1

24

Cyfry dotykowe

Tabliczki z cyframi od 0 do 9 „napisanymi” piaskiem. • 10 tabliczek o wym.

1

Zestaw tabliczek z wyżłobionymi cyframi oraz wielkimi i małymi literami.
Kształty dziecko może poznać wodząc palcem po śladzie, przesuwając po niej
kulką, palcami. Zawartość zestawu: 88 tabliczek (39 małych liter, 39 wielkich liter,
10 cyfr) o wym.: 11x 13 cm w drewnianej skrzyneczce z przegródkami.
Litery i cyfry „napisane” piaskiem • 26 elem. o wym. 16 x 13 cm

1

1
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16 x 13 cm
25

Piasek do modelowania

Piasek kinetyczny do modelowania, bardzo miękki, nie wysycha, nie brudzi
rąk. W wiaderku. • 5 kg

1

26

Fakturowe poduszeczki

20 kwadratowych poduszeczek (10 par) o zróżnicowanej fakturze (szorstkie,
śliskie, jedwabiste itp.) o wym. ok. 6 x 6 cm • woreczek ze sznurkiem do
przechowywania

1

27

Szpilkowa mozaika

Mozaika wykonana z tworzywa sztucznego, można na niej odciskać różne
wzory, np. dłonie lub dowolny przedmiot, by uzyskać ich odbicie w 3D. •
wym. 12,5 x 9,5 x 6 cm

1

28

Klepsydra piaskowa 1 min

wym. 14,5 x 8 cm

1

29

Klepsydra piaskowa 5 min

wym. 14,5 x 8 cm

1

30

Klepsydra piaskowa 30 sek

wym. 14,5 x 8 cm

1

31

Kreatywna mata 3D

Maty piankowe dwustronne. Z jednej strony czarne figury na białym tle, z
drugiej - białe figury na czarnym tle. Zestaw zawiera • 3 maty jednobarwne
• 3 maty z 1 wyjmowaną figurą • 3 maty z 2 wyjmowanymi figurami • wym.
1 maty 50 x 50 x 1,5 cm

1

32

Klocki Canoe-pamięć

Klocki białe i czarne z geometrycznymi wzorami • wym. pudełka 17 x 17 x 5
cm • 20 klocków (po 10 w każdym kolorze) o wym. 3 x 3 cm • podstawka o
wym. 15 x 3 cm • 14 dwustronnych kart o wym. 15 x 15 cm

1

33

Karty kontrastowe na sznureczku
0 m+

Kontrastowe ilustracje, dostosowane do poziomu percepcji niemowląt, • 10
dwustronnych kart z grubego kartonu o wym. 13,5 x 8,5 cm

1

34

Karty kontrastowe na sznureczku
3 m+

Kontrastowe ilustracje, dostosowane do poziomu percepcji niemowląt, • 10
dwustronnych kart z grubego kartonu o wym. 13,5 x 8,5 cm

1
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Szeleścik
czerwony

kontrastowy

mały-

Szmatka wypełniona szeleszczącą folią, której delikatny dźwięk przykuwa
uwagę najmłodszych, supełki i liczne kolorowe tasiemki prowokują malucha
do chwytania. Dziecko dotykając szmatki poznaje różne tekstury. • wym. 14
x 14 cm• od 3 miesięcy

1

36

Szeleścik
zielony

kontrastowy

duży-

Zabawka uszyta z materiałów o różnej teksturze, dzięki czemu maluszek
może rozwinąć zmysł dotyku Zabawka ma wszyty szeleszczący materiał. 17 x
17 cm

1

37

Książeczka
czerwona

kontrastowa

duża-

Miękka, materiałowa książeczka z licznymi elementami interaktywnymi (np.
szeleszczące „kartki”, lusterko, wstążki) Książeczka wykonana z przyjemnych
w dotyku materiałów o odmiennych fakturach • wym. 13 x 78 cm• od 3
miesięcy

1

38

Książeczka
kolorowa

kontrastowa

mała-

Miękka, materiałowa książeczka z licznymi elementami interaktywnymi (np.
szeleszczące „kartki”, lusterko, wstążki) Książeczka wykonana z przyjemnych
w dotyku materiałów o odmiennych fakturach • wym. 9 x 45 cm • od 3
miesięcy

1

39

Zestaw akrylowych figur

Zestaw akrylowych, transparentnych klocków w różnych kolorach, które
zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić dzieciom budowanie wzorów i
sekwencji. W zestawie plastikowe lusterko, • 25 elem. o wym. od 3 x 3 do 8
x 4 cm • 15 dwustronnych kart zadań A4 • lustro o wym. 32 x 16 cm

1

40

Percepcyjne półkule

Transparentne, akrylowe półkule w jasnych kolorach, miłe w dotyku. Dzieci
mogą dzięki nim oglądać świat w różnych barwach. Patrząc przez pryzmat
półkuli dziecko zobaczy powiększony obraz. W połączeniu tworzą nowe
kolory. • 8 szt. • śr. 5 cm • od 0 miesięcy

1

41

Percepcyjne kule

Transparentne, akrylowe kule w jasnych kolorach, miłe w dotyku. Dzieci
mogą dzięki nim oglądać świat w różnych barwach. Patrząc przez pryzmat
kuli dziecko zobaczy odwrócony obraz. W połączeniu tworzą nowe kolory. •
8 szt. • śr. 5 cm • od 0 miesięcy

1
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42

Sensoryczne kule srebrne

43

Świecące piłki z brokatem

44

Sensoryczne piłeczki świecące

Zestaw kolorowych piłeczek sensorycznych, które świecą podczas odbijania
ich. Dzięki nieregularnej powierzchni odbijają się pod różnym kątem. • 4
szt. • śr. 7 cm

1

45

Mini lampa światłowodowa

Lampka wykonana z włókien światłowodowych, daje relaksujące, delikatne
światło.
•
śr.
4
cm
• dł. 22 cm

1

46

Tuby sensoryczne

Przezroczyste tuby Do każdej tuby dołączone są dwie pełne nakrętki i jedna
nakrętka z otworami. Tuby rozwijają zmysły i zachęcają do naukowej
eksploracji, można wypełnić je wybranymi przez siebie przedmiotami. Dzięki
wentylowanym pokrywkom dzieci mają także możliwość zapoznania się z
zapachem danego obiektu. • 4 tuby z przezroczystego, wytrzymałego
tworzywa o wym. 31 x 6 cm • 8 pełnych nakrętek o śr. 6 cm • 4
wentylowane nakrętki o śr. 6 cm

1

47

Sensoryczne płytki podłogowe

Płytki z tworzywa sztucznego, z wkładami olejowymi wewnątrz. Na
antypoślizgowej gumie. • 4 szt. • wym. 30 x 30 cm

1

48

Wałki-zestaw

Zestaw drewnianych wałeczków z kolorowymi wypełnieniami ( które wydają
różne dźwięki podczas zabawy nimi. Zachęca dzieci do potrząsania nimi,
obracania i obserwowania ich wnętrza. • 3 szt. • dł. 38 cm • śr. 10 cm
• od 10 miesięcy

1

49

Mini magiczna różdżka „bańki
mydlane”

Kolorowe, połyskujące pasma zamocowane na jednym końcu wrzeciona, a
na drugim zebrane razem. Kiedy kręci się nim, nitki zaczynają wirować i
formować różne kształty, przypominające bańkę mydlaną. Wrzeciono jest
przezroczyste,
więc
nie
widać
go
wewnątrz
"bańki"
• dł. wrzeciona 24 cm • dł. nitek 21 cm

1

50

Lustro malucha

Dzięki zajęciom z lustrem dzieci odkrywają siebie i wspaniale się bawią.

1

Lustrzane kule wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. • 4 kule o śr. 6
cm, 8 cm, 10 cm i 15 cm • od 12 miesięcy
Zestaw 4 świecących piłeczek, różne kolory, śr. 10 cm,

1

1
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Rama lustra ze sklejki, na której można umieścić aplikacje. Lustro podklejone
specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy • wym.
120 x 80 cm • wym. 120 cm x 80 cm
51

Aplikacje do lustra malucha

Kolorowe aplikacje do lustra malucha, wykonane z płyty MDF. • słoneczko o
wym. 28,2 x 31,3 cm • 2 x trawa z kwiatkiem o wym. 43,6 x 25,6 cm

1

52

Drążek sensoryczny do lustra
prosty

Metalowy drążek, który może być montowany w komplecie z lustrem
malucha lub osobno. Na drążku znajdują się kolorowe, drewniane kształty
do
manipulowania.
• dł. 131,2 cm

1

53

Listwa dotykowa

Listwa z klockami o różnych fakturach. Wyczuwanie faktur dotykiem rozwija
wrażliwość palców. • listwa o dł. 22 cm • 9 elem.

1

54

Piramida wagi

Pryzmy o różnej wadze. Zadaniem dziecka jest odnalezienie wśród nich par.
Pary są dodatkowo oznaczone punktami tego samego koloru.
• 12 elem. (6 par)

1

55

Fakturowa opaska z kulką

Opaska wykonana z fragmentów materiałów o różnych fakturach.
Dodatkowo wewnątrz opaski ukryto kulkę, którą można przesuwać. • śr. ok.
20 cm • szer. 6,5 cm

1

56

Twister Farma

Gra polega na odnajdywaniu za pomocą dotyku owoców, owadów, zwierząt,
warzyw i innych figurek, które kryją się we wnętrzu torby. Zestaw zawiera
15 figurek i koło do losowania.. • wym. opak. 30 x 28 x 5 cm

1

57

Twister Faktury

Dotykowa gra edukacyjna oparta na zasadach podobnych do ruletki. Dzieci
kręcą wskazówką na planszy, a następnie dotykają futerka zwierzaka na
jakim zatrzymała się wskazówka. Następnie odnajdują zwierzaka, wkładając
rękę do woreczka i rozpoznając go po futerku. Zestaw składa się z planszy z
tarczą i 6 różnymi teksturami materiałów do gry, 18 kart ze zwierzętami i
woreczka. • wym. opak. 30 x 28 x 5 cm

1

58

Piłeczki manipulacyjne

Zestaw piłeczek z miękkiej gumy, wypełnione twardymi kulkami. • 6 szt. • śr.
8 cm

1
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59

Pokrowce
na
manipulacyjne

Pokrowce o różnych fakturach i kolorach, zapinane na suwak. Mogą służyć
do ćwiczeń sensorycznych. Dopasowane wymiarem do piłeczek
manipulacyjnych • 6 szt.

1

60

Żelowa gąsienica

Gumowa gąsienica służąca do ćwiczeń wzmacniających dłonie i palce. • 1
szt. • wym. 26 x 3,5 x 2 cm

1

61

Sensoryczna gąsienica,

Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa gąsienica. Każdy z elementów jest
inny. Na pierwszym umieszczono głowę z wypełnieniem z miękkiej pianki, na
drugim - koraliki, w trzecim znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i piąty
(wykonany z miłej w dotyku tkaniny) można wypełnić dowolnym
materiałem, a szósty zawiera groch. Elementy łączą się ze sobą w różny
sposób (rzepy, napy, sznurowanie), • wym. 41 x 172 cm

1

62

Zestaw
do
treningu
zapachowego/węchowego

W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszających oraz 5
zapachów pobudzających oraz 10 dwustronnych kart obrazujących rodzaj
zapachu. Wszystko umieszczone w drewnianej skrzynce.

1

63

Zestaw obciążonych zwierzątek

Zestaw 6 kolorowych, obciążonych zwierzątek

1

64

Rozciągliwe zwierzątka(

Niezwykle rozciągliwe zwierzątka – po rozciągnięciu zawsze wracają do
poprzedniego rozmiaru! Opakowanie zawiera 8 różnych wzorów, 48 sztuk.
Wymiary: 3,5-8 cm

1

65

Dotykowe rękawice

Zestaw 8 rożnych rękawic. Wymiary jednej rękawicy to 20 x 14cm. Każda
rękawica wykonana jest z materiału o innych właściwościach i strukturze.

1

66

Dotykowa pogoda

piłeczki

Pomoc dydaktyczno-terapeutyczna, której celem jest rozwijanie umiejętności
dotykowego rozpoznawania i różnicowania obiektów. Stanowi zestaw
podstawowych zjawisk atmosferycznych: słońce, chmury, deszcz, burza, wiatr,
śnieg. Zadaniem dziecka jest rozpoznać dotykiem drewniane wypukłe plansze
przedstawiające zjawiska atmosferyczne, nazwać je i dopasować do nich wypukłe
drewniane podpisy.

1

Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018 r.”

67

Duże
teksturowe
jedzenie

domino-

Zestaw składa się z 28 dużych plastikowych klocków o wymiarach 10x5 cm.
Każdy klocek domina ma z jednej strony oczka, a z drugiej pożywienie
wypełnione fakturą dotykową.

1

68

Duże
teksturowe
zwierzęta

domino-

Zestaw składa się z 28 dużych plastikowych klocków o wymiarach 10x5 cm.
Każdy klocek domina ma z jednej strony oczka, a z drugiej zwierzątko z
farmy wypełnione fakturą dotykową.

1

69

Tęczowe klocki
brokatem

wodą

i

Każdy klocek jest wypełniony wodą o innym zabarwieniu oraz brokatem.
Gładkie ramki wykonane z litego twardego drewna. W zestawie 8 klockówprostokąty i półkola

1

70

Magnetyczny
lokomotywa

labirynt

Zabawa polega na tym, aby za pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić
kulki po zawiłym labiryncie wydrążonym wewnątrz lokomotywy.
Wymiary zabawki: 19,5 x 15 cm

1

71

Klocki sensoryczne

z

Klocki materiałowe z wypełnieniami w funkcji sorterów o różnicowanej fakturze.

1

Wewnątrz każdego z klocków wyjmowane elementy geometryczne z wypustkami
sensorycznymi lub atrakcyjnymi wypełnieniami.
Zestaw 6 klocków, wymiary: bok pojedynczego klocka 9,14cm

72

Plastikowa tuba deszcz

73

Sensoryczne tabliczki

Plastikowa tuba imitująca dźwięk deszczu

W skład zestawu wchodzi: 20 tabliczek sensorycznych o zróżnicowanej teksturze,
w różnych kształtach (m.in. koło, kwadrat, trójkąt), 10 kart oraz woreczek

1

1
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CZĘŚĆ IX SALA SI:
L.p.

ZAŁĄCZNIK NR 2.9 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/7/18)

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość
Szt/kpl

1

Dyski z fakturami

Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z gumy. Elementy
mają różne faktury i kolory. • śr. 27 cm i 11 cm

1

2

Fakturowe płytki.

Zestaw chodników z różnymi fakturami zapewniającymi dodatkowy efekt
stymulacji receptorów. Wykonane z drewna. • 8 elem. o wym. 29,5 x 23,5 x
1,6 cm

1

3

Fakturowa ósemka

Zestaw miękkich elementów tworzących ścieżkę, którą można ułożyć w
różne kształty. Każdy element pokryty jest wytrzymałą tkaniną.
Dodatkowym wyposażeniem elementów jest pas o różnych fakturach:
gładkiej i szorstkiej. Dzięki temu dzieci w czasie ćwiczeń równowagi
rozwijają sensorykę stóp. Elementy łączone rzepami. • wym. 240 x 120 x 10
cm • 7 elem.

1

4

Dysk sensoryczny miękki

Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi. • śr.
33 cm • maksymalne obciążenie 225 kg

1

5

Przyrząd do ćwiczeń koordynacji
ruchowej

Ufo-dysk- przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej i równowagi oraz
rehabilitacji stóp, kolan i bioder. Posiada walory urządzenia zabawowego.
Wykonany ze sklejki pokrytej antypoślizgową wykładziną gumową. • śr. 34
cm

1

6

Fakturowe
podstawowy

kwadraty-zestaw

Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny bawełnianej,
podszyte antypoślizgową gumą. Kwadraty można dotykać, a także chodzić
po nich • wym. elem. 40 x 40 cm • 6 szt. • wypełnienia i pokrycia: miękkie
piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma

1

7

Wyspa aktywności Kombi Bambi-

Składa się z 12 elementów o różnych kształtach, które po ułożeniu tworzą

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
przedmiot
dostawy
(wypełnić
w
przypadku
produktu
równoważnego – tytuł)
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kształtki rehabilitacyjne

wyspę służącą do ćwiczeń i różnego rodzaju zabaw ruchowych. Elementy
wyspy łączone są za pomocą rzepów. Małe materace narożne po połączeniu
w całość mogą stanowić oddzielny materac-koniczynkę, który służy jako
miejsce do zabaw i odpoczynku. Wyspa wykonana jest z pianek pokrytych
trwałą i zmywalną tkaniną. • wym. wyspy po ułożeniu 300 x 300 cm • wys.
55 cm • wym. 1 elem. 56 x 83 x 55 cm • śr. materacy narożnych po złożeniu
koniczynki 145 cm

8

Zestaw piankowy Tor przeszkódkształtki rehabilitacyjne

• wym. zestawu 180 x 405 cm • baza wysoka - 4 szt.• baza mała - 2 szt. •
półkole - 1 szt.• sześciokąt 1 szt.• belka cienka - 1 szt • materac mały - 3 szt.

1

9

Walec z otworem

Piankowy walec pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w
czystości. Przeznaczony do ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową • śr.
70 cm (wewnętrzna 50 cm) • dł. 100 cm

1

10

Tunel prosty

Z materiału • śr. 46 cm • dł. 180 cm

1

11

Kładka (219,90zł),

Kładka z taśmą

1

12

Podstawy do fakturowych torów

Zestaw 5 sztuk podstaw; wykonane z drewna bukowego • wym. 28 x 14 x 5
cm

1

13

Fakturowy tor „wąż”99,90

Faktura „wąż”. Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11
cm

1

14

Fakturowy tor „fale”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

15

Fakturowy tor „kółeczka”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

16

Fakturowy tor „mała kratka”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

17

Fakturowy tor „duża kratka”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

18

Fakturowy tor „wałeczki” 149,90

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1
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19

Fakturowy tor „sztuczna trawa”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

20

Fakturowy tor „poduszka”

Tor wykonany ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

1

21

Wieszak na fakturowe tory 79,90

Wieszak ułatwiający przechowywanie fakturowych torów
sklejki o gr. 25 mm. • 5 haczyków • wym. 95 x 11 cm

Wykonany ze

1

22

Płotki z sercami

Do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. • wym. 56,6 x 13,3 x 12,2 cm • 4 szt.
w różnych kolorach

1

23

Labirynt na nogi Ślimaczki

Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz równowagę, ćwiczą również
koordynację.
• na obie nogi • wym. 36 x 60 cm

1

24

Sensoryczna piłka fasolka

Bardzo przydatna podczas prowadzenia terapii integracji sensorycznej. • śr.
50 cm • dł. 90 cm • 1 szt.

1

25

Piłka terapeutyczna

Piłka z PCV, której jedna półkula pokryta jest wypustkami, a druga półkula gładka. • śr. 75 cm

1

26

Piłka do siedzenia

Piłka służąca jako siedzisko, do utrwalania prawidłowej postawy. Wykonana
z miękkiej gumy. • maksymalne obciążenie 300 kg• śr. 35 cm

1

27

Platforma z labiryntem

Wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego. Na osi w środkowej części
platformy są umieszczone dwie gumowe kulki, które podczas ćwiczeń należy
utrzymać w ruchu. • wym. 51,5 x 20 x 7,5 cm • śr. kulek 2 cm • maksymalne
obciążenie 120 kg

1
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Ścieżka dużych kamieni

6 kolorowych „kamieni” z trwałego tworzywa sztucznego połączonych linką,
której długość może być regulowana. Powierzchnia „kamieni” pokryta
antypoślizgową fakturą stymulującą sensorykę stóp. • śr. platformy górnej
23 cm • wys. 13 cm • maksymalne obciążenie 80 kg

1
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Półkule

Wyprofilowane, antypoślizgowe elementy wypełnione piaskiem. Służą do
chodzenia po nich z zachowaniem równowagi. • śr. 15 cm • wys. 7 cm • 6
szt. • maksymalne obciążenie 100 kg

1
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Stożek Utrzymaj równowagę

Stożek zachęca do wykonywania ćwiczeń równowagi. Stożek jest tak
ukształtowany, aby ułatwić małym dzieciom korzystanie z niego i ćwiczenia.
Jego części są na tyle miękkie, że spadający pierścień nie zrobi krzywdy
dziecku. Składa się z 5 części wykonanych z syntetycznej gumy i pianki. •
wys. 18 cm • śr. 14,5 cm

1
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Roller z uchwytami

• do ćwiczeń motorycznych, koordynacji obu części ciała i trenowania ruchu
naprzemiennego • wym. 36 x 37 x 62 cm • śr. kółek 15 cm • dł. pedałów 28
cm • max. obciążenie 75 kg

1
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Rehabilitacyjny bączek

Pomoc rehabilitacyjna rozwijająca koordynację ruchową dziecka. Bezpieczna
budowa chroni przed przyciśnięciem palców. Przeznaczona do zabaw na
zewnątrz i wewnątrz. • śr. 80 cm • wys. 44 cm

1
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Platforma z labiryntem

Platforma z tworzywa sztucznego. Antypoślizgowy spód gwarantuje
bezpieczeństwo zabawy. 2 wymienne plansze o różnym stopniu trudności. •
wym. 52 x 40 x 4 cm • 2 piłeczki • maksymalne obciążenie 80 kg

1
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Plansza z kulką

Labirynt rozwija u dziecka zmysł równowagi oraz koncentrację. Pomoc
wykonana
ze
sklejki.
• wym. 64 x 41 x 7 cm • maks. obciążenie: 50 kg • od 3 lat

1

35

Mini karuzela

Solidna i stabilna metalowa podstawa z gumowymi nóżkami i wygodne,
plastikowe siedzenie zapewniają bezpieczną zabawę na karuzeli. Siedzenie
jest umieszczone pod takim kątem, by umożliwić napędzanie karuzeli tylko
poprzez przemieszczanie środka ciężkości ciała. Maksymalne obciążenie 75
kg. • wym. 56 x 56 x 25 cm • od 3 do 10 lat

1
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Podesty wielofunkcyjne

Zestaw podestów, z których można korzystać osobno lub używać ich jako
schodów (pod każdym podestem jest belka, dzięki której schody nie będą się
rozsuwać). Wykonane ze sklejki. 6 podestów, które można umieścić jeden
pod drugim. • wym. od 74 x 47 x 68 cm do 39 x 26 x 12 cm

1
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Tor do balansowania (Zestaw)

Zestaw składa się z • 3 szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm • 2 szt.
małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm • 5 szt. deseczek łączących stopnie o
wym. 72 x 13 x 3 cm • maksymalne obciążenie 75 kg

1
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Trójkątna platforma

Element uzupełniający zestaw do balansowania. Wykonany z dobrej jakości
tworzywa sztucznego. • wym. 59 x 2 cm • maksymalne obciążenie 50 kg

1

39

Poduszki o regulowanej grubości

Wypełnione powietrzem, do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz zabawy. Można
nimi rzucać oraz po nich chodzić. • wym. 12,5 x 12,5 cm • 6 szt. • różne
kolory

1
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Kamienie rzeczne

Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego,
imitujące prawdziwe kamienie. Elementy od spodu zabezpieczone
gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas
zabawy.• maksymalne obciążenie 100 kg • 3 kamienie o długości boku 36
cm i wys. 8,5 cm • 3 kamienie o długości boku 25 cm i wys. 4,5 cm

1
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Miękkie tęczowe wyspy

6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa w 3 rozmiarach i fakturach, które
można nakładać na siebie (maks. wys. 29 cm). Obrzeża pokryte
antypoślizgową gumą. • 2 małe wyspy (wys. od 6,6 do 8,7 cm, szer. do 27,8
cm) • 2 średnie wyspy (wys. od 10,6 do 14,4 cm, szer. do 35,5 cm) • 2 duże
wyspy (wys. od 10,2 do 13,0 cm, szer. do 40,1 cm) • maksymalne obciążenie
80 kg

1
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Woreczki do ćwiczeń równowagi

Komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju ćwiczeń
równoważnych i wzmacniających. 3 pary o różnej wielkości i wadze, pokryte
trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. • 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

1
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Huśtawka nożna

Huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację ruchową dziecka. Ma
antypoślizgową powierzchnię oraz wykonaną z gumy amortyzację, która
zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem. • wym. 52 x 22 x 14 cm •
maksymalne obciążenie 75 kg

1
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Wyspa do balansowania

Gumowa piłka do balansowania, umieszczona na stabilnej podstawie, może
być napompowana do różnej objętości. • śr. 40 cm • wys. 25 cm •
maksymalne obciążenie 200 kg

1

45

Plansza Chodzik

Jest tak wyprofilowana, aby można się było na niej poruszać do przodu i do
tyłu. Ćwiczy u dzieci koordynację ruchową. • wym. 52 x 13 x 9,5 cm •

1
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maksymalne obciążenie 120 kg
46

Talerz do balansowania

Rozwija sprawność i umiejętność balansowania oraz służy do sensorycznej
stymulacji. Balansowanie ciałem może odbywać się na siedząco lub stojąco.
Antypoślizgowy spód. • śr. 39 cm • wys. 8 cm • maksymalne obciążenie 80
kg

1
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Kładka równoważna

Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje równoważne. Wykonany z
lakierowanej i malowanej sklejki o gr. 19 mm. • wym. kładki 140 x 20 cm •
szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm • maksymalna wysokość 48 cm • wym.
podstawy - muchomora 28 x 39,5 x 32 cm

1
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Deskorolka pełzak

Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony
przód, który daje większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej.
Wysokiej jakości kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi, schowane są w
podstawie, aby chronić palce przed najechaniem. Zwężone boki, pełniące
rolę uchwytów chronią ręce przed uderzeniem. • wym. 56 x 37 x 14 cm •
maksymalne obciążenie 100 kg

1
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Duży spodek z uchwytami

Spodek koloru czerwonego z wytrzymałego tworzywa sztucznego wysokiej
jakości, który obraca się we wszystkie strony. Wyposażony w poręczne
uchwyty pokryte miękkim tworzywem. Dla jednego lub dwojga dzieci. • śr.
66 cm • 4 poręcze pokryte pianką o dł. 16,5 cm • maksymalne obciążenie 40
kg

1
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Mini top

Mini top został opracowany, by doskonalić motorykę najmłodszych dzieci.
Zachęca maluchy do skakania, huśtania się, obracania i uczy zachowania
równowagi. Podczas obracania się Mini top stopniowo zwalnia i zapobiega
przewracaniu się • maksymalne obciążenie 50 kg • śr. 68 cm • wys. 26,5
cm • od 0 do 4 lat

1
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Talerz do bujania

Rozwija koordynację ruchową dziecka. Umożliwia zabawę w karuzelę
jednego. Bezpieczna budowa chroni przed przyciśnięciem palców. • śr. 75
cm • wys. 14 cm

1
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Koala do balansowania

Zabawka do rozwoju równowagi, koordynacji. Kiedy dzieci siedzą w środku,
mogą kołysać się lub obracać jak na karuzeli. • wym. 65 x 45 cm • maksymalne

1
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obciążenie 50 kg
53

Gruszka rehabilitacyjna

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów,
którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 5,8 kg • śr. 90 cm • wys. 70 cm

1
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Poducha sensoryczna Piesek

Wypełniona granulatem, dzięki czemu dopasowuje się kształtem do osoby
siedzącej. Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną, którą łatwo utrzymać w
czystości • wys. 60 cm • śr. 80 cm • waga 4 kg • elementy sensoryczne: łapki
na guziki, piszczący nos, uszy z miłego w dotyku futerka, szelki na guziczki,
dolne łapki wypełnione grochem

1
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Maty gimnastycznerehabilitacyjne

Lekka mata do ćwiczeń oraz
• wym. po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm

części.

2
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Materac 3- częściowy Miś

Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyte trwałą tkaniną,
łatwą do utrzymania w czystości. wnętrza. • wym. 180 x 80 x 5 cm

1
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Basen z piłeczkami 2mx2m

Basen wykonany z nylonowej tkaniny kaletniczej. • gr. podłogi 2 mm • wym.
2 x 2 m • wys. 60 cm • 5000 piłeczek o śr. 6 cm

1
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Kocyk obciążeniowy 100x150

59

Zestaw materacy do kabiny SI

Zestaw 2 materacy z wycięciami na słupy. Wykonane z pianki, pokrytej
trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. Jednego materaca
216 x 108 x 8 cm

1

60

krętlik

Krętlik niklowany 60 mm. Zapobiega skręcaniu liny, na której wisi urządzenie
oraz umożliwia obracanie sprzętu wraz z dzieckiem w osi pionowej (ruch
rotacyjny).

1
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karabińczyk

Karabińczyk stalowy 60 x 6 mm, jest uniwersalnym elementem służącym do

1

kształtki

zabawy.

Złożona

z

3

Kołdra/kocyk średni 100x150cm waga ok. 4 kg

1
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łączenia np. lin czy podwieszania przyrządów.
62

lina przedłużająca

Lina o dużej wytrzymałości, przydatna do przedłużania lin służących do
podwieszania urządzeń w kabinie do terapii integracji sensorycznej. • dł. 75
cm • śr. 10,2 mm

2
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bungee

Sprzęt podwieszany stosowany w terapii SI. Dostosowany jest do masy
dzieci w wieku 4-9 lat. • dł. ok. 33 cm • max. dł. z obciążeniem ok. 58 cm

1
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huśtawka
obrzeżem

Okrągła huśtawka podwieszana. Umożliwia ruch liniowy przód - tył oraz ruch
na boki. • miękkie obrzeża przeznaczone dla dzieci z nadwrażliwością
dotykową • śr. 100 cm • wys. 180 cm • max. obciążenie 70 kg • regulacja
wys.

1
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mata do huśtawki pająk

Miękka mata do huśtawki Pająk przydatna przy pracy z młodszymi dziećmi
lub przy nadwrażliwości dotykowej. • śr. 90 cm • gr. 3 cm

1
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huśtawka gniazdo

Okrągła, podwieszana huśtawka • osłona zapinana na rzepy • śr. 100 cm •
wys. 170 cm • max. obciążenie 70 kg • regulacja wys.

1
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hamak kropla

Hamak podwieszany, z możliwością "zamknięcia". • śr. 70 cm • wys. 140 cm
• max. obciążenie 80 kg

1
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huśtawka dysk

Huśtawka podwieszana, pozwala na swobodne poruszanie się we wszystkich
kierunkach. • regulacja wys. • śr. 30 cm • gr. 5 cm • dł. sznurów 200 cm •
max. obciążenie 50 kg

1
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huśtawka żółw

Huśtawka podwieszana, pozwala na swobodne poruszanie się we wszystkich
kierunkach • regulacja wys. • śr. 30 cm • gr. 18 mm • dł. sznurów 180 cm •
max. obciążenie 50 kg

1
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potrójna drabinka sznurkowa

Drabinka podwieszana do wspinania się. • wym. 104 x 210 cm • dł. szczebli
38
cm
•
max.
obciążenie
50
kg

1
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siatka do wspinaczki-pojedyncza

Siatka do podwieszania do wspinania się • dla młodszych dzieci • wym. 58 x

1

pająk

z

miękkim
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190 cm • dł. szczebli 58 cm • max. obciążenie 50 kg

72

siatka do wspinaczki- potrójna

Siatka do podwieszania do wspinania się • dla starszych dzieci • wym. 85 x
200 cm • dł. szczebli 30 cm • max. obciążenie 50 kg

1
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lina wspinaczkowa

Do podwieszania. • dł. 200 cm • wym. stopni 10,5 x 4 cm • max. obciążenie
50 kg

2
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pojedyncza drabinka sznurkowa

Do podwieszania. • dla młodszych dzieci • wym. 30 x 200 cm • dł. szczebli
30 cm • max. obciążenie 50 kg

2
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podwieszka-trapezan

Przyrząd do podwieszania, służący do ćwiczenia siły rąk. Daje możliwość
rotowania. Długość drążka odpowiada w przybliżeniu maksymalnemu
rozsunięciu rąk, na których dziecko jest w stanie zawisnąć. • dł. 180 cm •
szer. 58 cm • regulacja wys. • max. obciążenie 50 kg

1
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huśtawka- wałek

Huśtawka podwieszana. • wym. wałka 30 x 88 cm • dł. lin 90 cm • max.
obciążenie 50 kg

1.
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wisząca piłka do terapii odruchów

Piłka podwieszana. • śr. 30 cm • dł. liny 160 cm • regulacja wys. • max.
obciążenie 50 kg • od 3 lat

1
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piłka terapeutyczna

Piłka do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni.
• śr. 65 cm • maksymalne obciążenie 400 kg

1
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piłka sensoryczna

Piłka do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni.
• śr. 75 cm • maksymalne obciążenie 550 kg

1
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piłka jeżyk

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp, z licznymi wypustkami
• śr. 20 cm

1
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piłka jeżyk

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp, z licznymi wypustkami
• śr. 16 cm

1
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Tunel do przeciskania się

83

Trampolina z poręczą

84

Deskorolka

85

Drążki do deskorolki

86

Ciężarki

Sensoryczny tunel z wypełnieniem dostarcza bodźców dotykowych, wymiar tunela
średnica 60 cm, długość 100 cm
Trampolina składana z poręczą • śr. ok 100 cm

Obita w grubą gąbkę i skórę ekologiczną. Wymiary: 40x60 cm. Deskorolka
zawiera uchwyt umożliwiający zaczepienie liny.

Para drążków do odpychania się podczas jazdy deskorolką. Wykonane z
trwałego tworzywa sztucznego i pianki EVA (uchwyty i końcówki). • dł. 69
cm
•
śr.
9
cm
• od 3 lat

1

1

1

1

1
Obciążniki na nadgarstek/nogi 2x0,5kg. W komplecie dwie sztuki obciążników.

87

Kołyska duża

88

Światło UV

Możliwość ustawienia na stole lub przymocowania do ściany. 13 W, 230
V/50Hz. • ok. dł. 47 cm

1
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Materac składany

Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyty trwałą
tkaniną
łatwą do utrzymania w czystości. Składany na 3- części
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

1

90

Maglownica standard

Prostokątna platforma, na półwałku. Wymiary: długość 110 cm, szerokość 55 cm.
Waga około 5,5 kg

Urządzenie umożliwia dziecku przeciskanie się pomiędzy wałkami; możliwość
regulacji siły nacisku wałków. Wymiary: 75cm szerokość, 75cm długość i około 75
cm wysokość

1

1
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