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Znak sprawy IS.271.2.2012 

Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO 

REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. 

DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY 

Część I – dostawa pomocy dydaktycznych 

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - zestawy 

edukacyjne i gry planszowe dydaktyczne; układanki, plansze i zabawki edukacyjne; filmy 

dydaktyczne DVD, programy multimedialne 

1) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie: 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  
Koło do sortowania  szt. 1 

Średnica 52 cm; 6 szt; 2 koła niebieskie, 2 koła 

czerwone, 2 koła żółte 

2.  
Liczymy warzywa szt. 1 

Zestaw kolorowych warzyw; 144szt, od 3,5 cm do 5,5 

cm 

3.  
Studnia Jakuba szt. 2 

60 drewnianych drążków o śr. ok. 1cm i dł.18 cm. w 6 

kolorach 

4.  
Liczydło na odręczy szt. 5 Wymiary ok. : wys.18,5cm; podst.18 x 8,5cm 

5.  
Zeszyt ćwiczeń szt. 1 

Zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych 

działań arytmetycznych- dodawanie i odejmowanie od 

12 do 100 

6.  
Plastikowa mozaika szt. 2 

40 drewnianych elementów w kształcie rombów i 

trójkątów w 5 kolorach- książeczka z 48 wzorami o 

wzrastającym stopniu trudności. 

7.  
Kostka piankowa szt. 3 Duża kostka z lekkiej pianki,1szt.dł boku 16cm 

8.  
Domino mnożenie szt. 1 36 plastikowych kart 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

9.  
Duża waga ze zbiornikami szt. 1 

11 metalowych odważników: 2x1g, 2x2g, 

2x5g,2x10g, 2x20g, 1x5g; 14 odważników z 

tworzywa sztucznego:8x15g, 4x10g, 2x20g.kolor 

niebieski 

10.  
Ruchomy kalendarz szt. 1 

Zestaw zawiera: tablicę magnetyczną (70x50cm), 

magnesy: kompatybilne elementy pogodowe (19), 

rodzaje zajęć/aktywności (18), kolejne dni miesiąca 

(31), liczby do układania bieżącego roku (10), fazy 

księżyca (8); strzałki do oznaczania (2); ramki do 

oznaczania dni świątecznych w kalendarzu (2) 

11.  
Mata z zegarem szt. 1 

Mata winylowa o boku 137cm; nadmuchiwane kostki 

o boku 12cm 

12.  
Zegar szt. 10 Wys.11cm 

13.  
Zestaw klasowy klepsydry 

Zes-

taw 
1 

Klepsydry 20 sztuk w stabilnej walizeczce: 4x10 

minut (czerwona) 4x5minut (zielone) 4x3 minuty 

(żółte) 4x1minuta (niebieskie) 4x30 sekund (czarne) 

14.  
Magnetyczny zegar na tablicę szt. 1 

Rozmiar ok.: 30x36 cm z magnetycznymi cyframi i 

pojedynczymi wskazówkami 

15.  
Dystansomierz szt. 2 Śr. tarczy 32 cm; maks. długość uchwytu 78 cm 

16.  
Miarki elastyczne szt. 2  

Wykonane z przezroczystego, elastycznego tworzywa, 

5 szt. 

17.  
Mata matematyczna szt. 1 

Mata winylowa o wym.122x152; 2 kostki piankowe z 

liczbami(dł. Boku 12,7cm);1 kostka piankowa ze 

znakami plus i minus(dł. Boku 12,7cm); 28 żetonów. 

18.  
Monety z tworzywa szt. 2 

100 monet ; po 10 monet o nominałach od 2gr do5 zł i 

20 monet 1gr. 
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2) Szkoła Podstawowa w Świerczynie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  
Duży zestaw manipulacyjny szt. 1 

Zestaw elementów o różnych kształtach do ćwiczeń 

ogólnorozwojowych. 

2.  
Zestaw warzyw szt. 1 

144 sztuki różnego rodzaju warzyw, w 6 kolorach, do 

zabawy, przeliczania, sortowania ważenia. 

3.  

Układanki- Schubitrix  

„Dopasuj obrazy i kolory 
szt. 1 

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów- 

zawartość:  2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów 

wym. 6 cm, wkładka do sortowania. 

4.  
Zestaw owoców szt. 1 

6 rodzajów owoców do zabawy, sortowania, 

przeliczania oraz ważenia. 108 sztuk, 6 kolorów, 

długość od 3 do 5,5 cm. 

5.  

Zestaw do nauki liczenia w 

zakresie 1- 10 
szt. 1 

Zestaw w drewnianym pudełku (22,5x22,5x6,5 cm) 

składający się z 10 podstawek do umieszczania 

obrazków i liczmanów, 10 tabliczek z dłońmi, 10 

tabliczek z cyframi, 10 tabliczek z przedmiotami. 95 

elementów. 

6.  

Trener pamięci- zadania 

logiczne 
szt. 1 

Gra - obrazki na kartach umieszczonych w podstawie 

z tworzywa; każda karta zawiera 8 obrazków, 

zawartość: podstawa, 16 żetonów, 16 laminowanych 

kart. 

7.  
Karty zadań szt. 1 

Zestaw 20 dwustronnych kart z wzorami o dwóch 

stopniach trudności. Format A4, gruby lakierowany 

karton. 

8.  

Logiczne układanki- sytuacja i 

położenie 
szt. 1 

Gra logiczna, zawartość: 4 drewniane ilustrowane 

platformy, 64 drewniane karty. 

9.  
Waga szkolna szt. 1 

Metalowa waga, z płaskimi szalkami do ważenia 

różnorodnych zabawek, materiałów, jedzenia, itp. 

10.  
Zestaw dużych odważników szt. 1 

W skład zestawu wchodzą 4 odważniki: 1x500 g, 

2x200g,1x100g. 

11.  
Cylindry, menzurki szt. 1 

7 cylindrów o pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 

1000 ml z widocznie zaznaczoną skalą objętości. 

Każda menzurka posiada dziobek ułatwiający 

wylewanie z niej odmierzonej cieczy. 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

12.  
Dni tygodnia szt. 1 

Gra dla dzieci;  ilość graczy: 2- 4. Zawartość pudełka: 

1 plansza o wym. 33,5x26,2 cm, 4 pionki, kostka do 

gry, 60 kart „Los”, 4 puzzle o wym. 16x21,3 cm, po 7 

elementów, instrukcja. 

13.  
Miesiące i pory roku szt. 1 

Gra planszowa, zawartość: 1 plansza o wym. 

33,5x26,2 cm, 4 pionki, kostka do gry, 4 puzzle o 

wym. 15x11,3 cm po 6 elementów, 4 tabliczki z 

nazwami miesięcy (12 sztuk), tabliczki z nazwami dni 

(7 sztuk), 8 żetonów, instrukcja. 

14.  
Czas i zegar szt. 1 

Tablica magnetyczna z elementami do tworzenia 

obrazków przedstawiających czynności i zabawy 

wykonywane o różnej porze dnia.  wym. ok. 50x70 

cm, 134 winiet 6,5x6,5, 4 plastikowe torebki, torba z 

magnesami samoprzylepnymi, instrukcja. 

15.  
Kalendarz szt. 1 

Tablica magnetyczna, na której można umieszczać 

różne elementy kalendarza; wymiary ok.  70x50 cm,;4 

ilustracje z porami roku, 16 ilustracji- puzzli, z 

których można utworzyć każdy krajobraz 

klimatyczny, 6 strzałek w kolorze żółtym, czerwonym 

i niebieskim, 31 kartoników (cyfry od 1 do 31), 17 

kartoników (do ułożenia roku), 10 winiet z zajęć 

szkolnych, torba z magnesami samoprzylepnymi, 

przewodnik pedagogiczny i plan zajęć. 

 

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji 

- zestawy edukacyjne i gry planszowe dydaktyczne; układanki, plansze i zabawki edukacyjne; filmy 

dydaktyczne DVD, programy multimedialne. 

1) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  

Diagnoza dziecka 

rozpoczynającego naukę w 

klasie pierwszej 

kpl. 1 

Autor Iwona Rokicińska.                                

Kwestionariusz składający się  z 31 kart pracy 

A4.Służą do zdiagnozowania  rozwoju dziecka  w 

określonych obszarach funkcjonowania: lateralizacja, 

orientacja w schemacie ciała, w  przestrzeni i na 

płaszczyźnie, percepcja słuchowa, umiejętności 

matematyczne, pamięć i myślenie, percepcja słuchowa 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

i sprawność manualna. 

2.  

Dyslektyczne ucho-zbiór 

ćwiczeń stymulujących rozwój 

percepcji słuchowe nie tylko dla 

uczniów z dysleksją 

kpl. 1 

Autor Elżbieta  Szymankiewicz. Publikacja składa się  

z zeszytu ćwiczeń  przeznaczonych dla ucznia oraz  

książki dla nauczyciela. Zawiera  ćwiczenia   

stymulujące  rozwój percepcji słuchowej i funkcji 

językowych. 

Format A4, książka 76 str., zeszyt 44 str. 

3.  

Metoda  Dobrego Startu - od 

piosenki do literki 
kpl. 1 

Autorzy Małgorzata Barańska, Andrzej Filar. 

Pakiet składa się z podręcznika  zawierającego 48 

scenariuszy zajęć oraz zapisy nutowe piosenek. 

Teczka zawiera 103 karty w formacie A4  z małymi i 

wielkimi literami. 

4.  

Metoda Dobrego Startu-od 

piosenki do literki CD 
kpl. 1 

Komplet zawiera   3 płyty CD z piosenkami w trzech 

wersjach  wokalno-instrumentalnej , instrumentalnej i 

wokalnej (wybrany fragment). 

5.  
Metoda Dobrego Startu DVD szt. 1 

Autorzy:  Marta Bogdanowicz , Ewa Jakacka, 

Małgorzata Barańska. 

Film przedstawia założenia  i strukturę zajęć MDS, 

których celem jest aktywizowanie rozwoju funkcji 

psychomotorycznych i ich integracji  oraz 

korygowanie  zaburzeń tego rozwoju , co stwarza  

warunki prawidłowego  procesu uczenia się. 

Płyta DVD. 

6.  
Ortopudełko Poziom II kpl. 1 

Zestaw służy do diagnozy i usprawniania widzenia 

obuocznego –funkcji niezbędnej   w pracy  z bliska  

oraz usprawnienia  poziomu koncentracji uwagi 

wzrokowej i fiksacji wzroku .Zestaw z poziomu II 

przeznaczony jest dla dzieci starszych, bardziej 

zaawansowanych w czytaniu. 

7.  
Domino sylabowe kpl. 1 

Domino składa się z 24 kostek o wymiarach 3,5x7 cm. 

Na  każdej kostce  znajdują się dwie sylaby otwarte. 

Zadaniem dziecka jest łączenie  kostek z takimi 

samymi literami. 

8.  
Rebusy obrazkowe kpl. 1 Komplet składa się  z 24 kostek o wymiarach7x3,5 

cm. Rebusy obrazkowe rozwijają wyobraźnię, kształcą 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

umiejętność kojarzenia, zachęcają do uważnej 

obserwacji. Utrwalają znajomość liter, uświadamiają 

różnicę między głoską a literą, rozwijają  koordynację 

wzrokowo-ruchową. 

9.  

Ćwiczenia kształtujące 

umiejętność czytania tekstu ze 

zrozumieniem. 

szt. 1 

Autor Joanna Bładowska  

Zestaw ćwiczeń pozwalający utrwalać nazwy zjawisk 

i przedmiotów oraz kształtują umiejętność pisania 

zdaniami. Zadania trudne przeplatane są ćwiczeniami 

relaksującymi takimi jak : labirynty, podpisywanie 

obrazków, kolorowania,  rysowanie, krzyżówki. 

Format A4, 100 stron.  

10.  
Po rozum do głowy szt. 1 

Autorzy:  Małgorzata  Barańska, Ewa Jakacka, 

Katarzyna Sirak-Stopińska. 

Książka  zawiera  ćwiczenia, które mają pomóc 

dziecku w utrwaleniu wiadomości przekazywanych w 

szkole. Ćwiczenia  zostały podzielone  na trzy  grupy : 

język polski , środowisko i matematyka. W języku 

polskim   podstawą są krótkie wierszyki ,których treść 

stała  się bazą do dalszych ćwiczeń w pisaniu i 

postrzeganiu. Format A4, 108 str. 

11.  
Warsztat graficzny 1 kpl. 1 

Komplet kart z wzorami o różnej skali trudności, 

ćwiczące umiejętność prowadzenia linii po 

wyznaczonym torze. 4 teczki z tworzywa o 

wym.21x30 cm, 30 kart z wzorami,10 zmywalnych 

mazaków. 

12.  
Warsztat graficzny 2 kpl. 1 

Komplet kart z bardziej skomplikowanymi wzorami, 

wymagającymi większej precyzji przy ich 

odtwarzaniu. Ruchy dziecka stają się płynniejsze i 

bardziej dokładne. 4 teczki z tworzywa o wym.21x30 

cm,  10 zmywalnych mazaków. 

13.  
Nasadka profilowana szt. 15 

Nasadki z elastycznego tworzywa pozwalające 

nauczyć lub skorygować sposób ułożenia palców. 15 

sztuk w 5 kolorach. 

14.  
Dzień pary przyjaciół kpl. 1 

Komplet puzzli, które mocowane na tzw. 

wewnętrznym kole przedstawiającym dwójkę 

przyjaciół, pokazują formy spędzania czasu przez 

dzieci w różnych porach dnia. 48 puzzlowych 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

elementów, środek koła zewnętrznego 65 cm, 

wewnętrznego 35 cm,  pudełko o wymiarach 

33x25,5x6 cm. 

15.  
Rok pary przyjaciół kpl.  1 

Układanka w kształcie  koła ukazującego dwójkę 

przyjaciół w różnych porach roku, ich zabawy i 

czynności charakterystycznych dla danego miesiąca. 

48 puzzlowych elementów, wymiary ok.: śr. koła 

zewnętrznego 65 cm, wewnętrznego 35 cm, pudełko o 

wymiarach 33x25,5x6 cm. 

16.  
Klocki ortograficzne Poly kpl. 1 

Gra z ortografami wyrazów, których pisowni nie da 

Się wytłumaczyć regułami ortograficznymi. Dziecko 

wykonuje ćwiczenia ortograficzno-słownikowe 

poprzez grupowanie wyrazów wokół wyrazu 

podstawowego. Dostrzega w złożonym zapisie 

wspólną cząstkę dla rodziny wyrazów,  bada ich 

budowę. 

17.  

7 walizek - Inteligencje 

wielorakie w nauczaniu 

ortografii. 

kpl. 1 

Autorzy: Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak  

Zestaw książki i teczek  przedstawiających metodę 

która zakłada, że każdy ma nie jedną , a siedem 

inteligencji tj. słowna, wizualno-przestrzenna, 

logiczno-matematyczna , fizyczno – kinestetyczna, 

interpersonalna i intrapersonalna. Autorki proponują 

ćwiczenia i scenariusze zajęć ,na których angażowane 

będą wszystkie sfery. W teczce znajduje się także 

zbiór 700 wyrazów  z rz,ż, ó, u, h, ch. Format A4. 

 

2) Szkoła Podstawowa w Świerczynie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  

Zestaw kontrolny PALETA  

 

 

zesta

w 
1 

Zestaw kontrolny PALETA składa się z podstawy o 

średnicy 27 cm wykonanej z drewna i 12 drewnianych 

klocków w sześciu kolorach. Pobudza i rozwija 

dziecięce zdolności, uczy wytrwałości i 

samodzielności, wzmacnia koncentrację. 

2.  

Paleta – Tarcze ćwiczeń WPK  

 
kpl 1 

Komplet dwunastu kontrolnych tarcz ćwiczeń 

obejmujący zbiór zabaw ogólnorozwojowych. 

Ćwiczenia zaprezentowane są w formie obrazkowej: 
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wyszukiwanie podobieństw, różnic, brakujących 

elementów, klasyfikowanie i dobieranie przedmiotów 

wg określonych cech, takich jak: kształt, barwa. 

3.  

Studnia Jakuba 

 

 

zesta

w 
1 

Składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu 

kolorach o średnicy 1 cm i długości 18 cm oraz 

drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. Drążki 

służą do układania liter, cyfr, znaków, figur 

geometrycznych, form przestrzennych. 

4.  

Trening słuchu. Ćwiczenia 

rozwijające percepcję słuchową 

u dzieci 

 

zesta

w 
1 

Autorzy: Joanna Graban, Romana Sprawka. W skład 

zestawu wchodzą: książka, płyta CD, 2 kolorowe gry 

Piramida oraz Rymy. Książka zawiera ilustracje, 

rebusy, opisy ponad 200 zabaw kształtujących 

percepcję słuchową. Format A4, 136 stron.  

5.  

Sylaby do zabawy 

 
kpl 1 

Gra kształcąca słuch fonemowy oraz koordynację 

wzrokowo - słuchowo - ruchową i  koncentrację 

słuchową. Przeznaczona dla 2 - 5 graczy w wieku od 5 

lat. Zawartość: 55 kart biedronek, 55 kart instrukcji, 

plansza 5 pionków, kostka, instrukcja. 

6.  

Głoski do zabawy 

 
kpl 1 

Gra kształcąca słuch fonemowy oraz koordynację 

wzrokowo - słuchowo - ruchową i  koncentrację 

słuchową. Przeznaczona dla 2 - 5 graczy w wieku od 5 

lat. Zawartość: 55 kart żabek, 55 kart instrukcji, 

plansza 5 pionków, kostka, instrukcja. 

7.  

Gumowe ucho. Ćwiczenia 

percepcji słuchowej dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. 

 

 

zesta

w 
1 

Autor: Małgorzata Podleśna. Materiały służą 

usprawnianiu percepcji słuchowej: sprawnemu 

rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między 

głoskami, wyrobieniu sprawności całościowego 

słuchowego ujmowania wyrazu i zdania, kształceniu 

pamięci słuchowej. Format A4, oprawa: teczka, zeszyt 

A4, 8 str., plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart. 

8.  

Analiza i synteza wzrokowa 

 

 

zesta

w 
1 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki 

czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu 

trudności z nabywaniem tych umiejętności. Teczka 

zawiera 47 kart formatu A4 z ćwiczeniami oraz 

tekturowe elementy do układania. 

9.  

Trener pamięci – 5 zmysłów 

 
kpl 1 

Gra dla dzieci od 4 do 8 lat rozwijająca koncentrację, 

pamięć, logiczne myślenie, stymuluje mowę, 

wzbogaca słownictwo. Zawartość: ramka z tworzywa 
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sztucznego, 20 laminowanych kart z obrazkami, 16 

elementów do zakrywania obrazków, 32 małe karty, 

instrukcja. 

10.  

Perskie oko.  Ćwiczenia 

percepcji wzrokowej dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. 

 

zesta

w 
1 

Pozycja kierowana do uczniów mających problemy z 

prawidłową analizą i syntezą wzrokową. Ćwiczenia 

mają na celu sprawne rozpoznawanie liter, wyrabianie 

umiejętności całościowego ujmowania wyrazu, 

kształcenie pamięci wzrokowej, podnoszenie poziomu 

graficznego pisma. Format A4, 8 str.(zeszyt), 50 

kolorowych kart. 

11.  

Skoncentruj się  1 

 

 

szt. 1 

Książeczka z serii PUS zawiera ćwiczenia rozwijające 

aktywność poznawczą. Wykonywanie zadań wpływa 

na wydłużanie okresów koncentracji uwagi dziecka, 

uwrażliwienie jego spostrzegawczości poprzez 

wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości, położenia 

przestrzennego figur, porównywanie, segregowanie, 

wyszukiwanie różnic i podobieństw.  

12.  

Skoncentruj się  2 

 

 

szt. 1 

Książeczka z serii PUS zawiera ćwiczenia rozwijające 

aktywność poznawczą. Wykonywanie zadań wpływa 

na wydłużanie okresów koncentracji uwagi dziecka, 

uwrażliwienie jego spostrzegawczości poprzez 

wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości, położenia 

przestrzennego figur, porównywanie, segregowanie, 

wyszukiwanie różnic i podobieństw. 

13.  

Tarcze „Barwa, linie, rysunek” 

 

 

kpl 1 

Komplet 12 tarcz do użytku z zestawem PALETA. 

Służy utrwaleniu i usystematyzowaniu podstawowych 

pojęć języka plastyki, pogłębiają wiedzę o figurach 

geometrycznych. 

14.  

Tarcza WP 5 

 

 

kpl 1 

Komplet 12 tarcz do użytku z zestawem PALETA. 

Zawiera zbiór zabaw ogólnorozwojowych w formie 

obrazkowej: wyszukiwanie różnic, podobieństw i 

brakujących elementów, porządkowanie elementów w 

całości, rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie 

obrazków wg określonych cech (wielkość, kształt, 

barwa, przeznaczenie). 

15.  

Tarcza WP 6 

 

 

kpl 1 

Komplet 12 tarcz do użytku z zestawem PALETA. 

Zawiera zbiór zabaw ogólnorozwojowych w formie 

obrazkowej: wyszukiwanie różnic, podobieństw i 

brakujących elementów, porządkowanie elementów w 
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całości, rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie 

obrazków wg określonych cech (wielkość, kształt, 

barwa, przeznaczenie). 

16.  

Wielkie literki magnetyczne 

 

 

kpl 1 

Komplet plastikowych liter służących do 

wprowadzania liter i zabaw słownych. Zawiera 48 

liter o wysokości 3,5 cm. 

17.  

Małe literki magnetyczne 

 

 

kpl 1 

Komplet plastikowych liter służących do 

wprowadzania liter i zabaw słownych. Zawiera 40 

liter o wysokości od 2,5 cm do 4 cm. 

18.  

 Alfabetyczne przewlekanki 

 

 

zesta

w 
1 

Kolorowe karty do ćwiczeń usprawniających 

motorykę rąk i koordynację wzrokowo – ruchową 

oraz utrwalających znajomość alfabetu. Zestaw 

zawiera 3 karty o wym. 25 x 25 cm i 9 sznureczków. 

19.  

Abecadło 

 
kpl 1 

Kartoniki przedstawiają różne przedmioty i 

drukowane litery, od których zaczynają się ich nazwy. 

Łączenie liter i przedmiotów w pary przygotowuje do 

nauki czytania. Wymiary puzzli po złożeniu: 8,2 x 5,2 

cm. 

20.  

Abecadło  1 

 
szt. 1 

Celem dydaktycznym książeczki z serii PUS jest 

kształcenie umiejętności: rozpoznawania liter jako 

znaków graficznych, rozróżniania liter drukowanych i 

pisanych, odwzorowywania i ustalania ich kolejności 

w alfabecie, kojarzenia głoski z jej znakiem 

graficznym, łączenia liter pisanych z ich 

drukowanymi odpowiednikami, odszukiwania takich 

samych liter w zbiorach, odczytywania prostych 

trzyliterowych wyrazów, łączenia dwóch sylab w 

jeden wyraz. 

21.  

Abecadło  2 

 
szt. 1 

Celem dydaktycznym książeczki z serii PUS jest 

kształcenie umiejętności: rozpoznawania liter jako 

znaków graficznych, rozróżniania liter drukowanych i 

pisanych, odwzorowywania i ustalania ich kolejności 

w alfabecie, kojarzenia głoski z jej znakiem 

graficznym, łączenia liter pisanych z ich 

drukowanymi odpowiednikami, odszukiwania takich 

samych liter w zbiorach, odczytywania prostych 

trzyliterowych wyrazów, łączenia dwóch sylab w 

jeden wyraz. 
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22.  

Minimemo  A - Ż 

 
kpl 1 

Gra w odnajdywanie par dla 2 – 4 graczy od  4 do 8 

lat. Obrazki przedstawiają przedmioty oraz pierwsze 

litery ich nazw. Zawartość: instrukcja, 54 kartoniki o 

wym. 4,5 x 4.5 cm. 

23.  

Metoda dobrego startu. 

 Od wierszyka do literki. 

 

 

zesta

w 
1 

Autor: Marta Bogdanowicz. Materiał do 

wprowadzania 24 małych i wielkich liter. Zestaw 

zawiera dwa zeszyty  ćwiczeń formatu A4 , Zeszyt 1 

(60 str.), Zeszyt 2 (56 str.). Stanowią one punkt 

wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących analizy i 

syntezy słuchowej (wyrazowej, głoskowej, sylabowej) 

i  analizy wzrokowej (wyróżnianie litery w tekście). 

24.  

 Już czytam 

 
kpl 1 

Układanka dla 1 – 4 graczy w wieku od 3 do 7 lat. 

Zawiera 12 obrazków (każdy złożony z 4 elementów) 

przedstawiających portrety zwierząt. 

25.  

Scriba – junior 

 
kpl 1 

Gra słowna o dwóch wariantach. Dzieci poznają 

alfabet, stopniowo uczą się czytać, uczą się nowych 

słów i ich poprawnej pisowni, ćwiczą wyobraźnię i 

koncentrację, poznają zasady rozwiązywania 

krzyżówki słownej. Zawartość: plansza dwustronna o 

wym. 42,3 x 34,9 cm, 106 tabliczek z literkami o 

wym. 1,8 x 1,9 cm, 2 tabliczki puste, 45 żetonów, 

woreczek z tkaniny, notes do zapisu punktacji, 

instrukcja. 

26.  

Zestaw kontrolny PUS 

 

 

szt. 5 

Zestaw kontrolny PUS to zamykane pudełko z 

plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych 

klocków. Zestaw służy w połączeniu z książeczkami z 

serii PUS.  

27.  

Zgadywanki wiosna 

 

 

szt. 1 

Książeczka z serii PUS. Rozwiązywanie zagadek uczy 

twórczego i logicznego myślenia, pobudza 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę. 

Książeczka doskonali czytanie ze zrozumieniem, uczy 

poznawania zjawisk przyrodniczych, rozpoznawania 

miesięcy i pór roku po charakterystycznych cechach 

związanych z przyrodą. 

28.  

Zgadywanki lato 

 
szt. 1 

Książeczka z serii PUS. Rozwiązywanie zagadek uczy 

twórczego i logicznego myślenia, pobudza 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę. 

Książeczka doskonali czytanie ze zrozumieniem, uczy 

poznawania zjawisk przyrodniczych, rozpoznawania 



Gmina Wierzchowo Strona 12 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

miesięcy i pór roku po charakterystycznych cechach 

związanych z przyrodą. 

29.  

Zgadywanki jesień 

 

 

szt. 1 

Książeczka z serii PUS. Rozwiązywanie zagadek uczy 

twórczego i logicznego myślenia, pobudza 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę. 

Książeczka doskonali czytanie ze zrozumieniem, uczy 

poznawania zjawisk przyrodniczych, rozpoznawania 

miesięcy i pór roku po charakterystycznych cechach 

związanych z przyrodą. 

30.  

Zgadywanki zima 

 

 

szt. 1 

Książeczka z serii PUS. Rozwiązywanie zagadek uczy 

twórczego i logicznego myślenia, pobudza 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę. 

Książeczka doskonali czytanie ze zrozumieniem, uczy 

poznawania zjawisk przyrodniczych, rozpoznawania 

miesięcy i pór roku po charakterystycznych cechach 

związanych z przyrodą. 

31.  

Łatwe ćwiczenia do nauki 

czytania cz. 1 

 

szt. 1 

Seria 4 książeczek PUS mających na celu przybliżenie 

zagadnień związanych z literami, sylabami, 

spółgłoskami, samogłoskami. Uczy odczytywania 

wyrazów i ich łączenia z odpowiednimi obrazkami, 

wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy 

obrazków, określania kolejności liter w alfabecie, 

utrwalania pojęcia sylaby i określania jej pozycji w 

wyrazie. 

32.  

Łatwe ćwiczenia do nauki 

czytania cz. 2 

 

 

szt. 1 

Seria 4 książeczek PUS mających na celu przybliżenie 

zagadnień związanych z literami, sylabami, 

spółgłoskami, samogłoskami. Uczy odczytywania 

wyrazów i ich łączenia z odpowiednimi obrazkami, 

wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy 

obrazków, określania kolejności liter w alfabecie, 

utrwalania pojęcia sylaby i określania jej pozycji w 

wyrazie. 

33.  

Łatwe ćwiczenia do nauki 

czytania cz. 3 

 

 

szt. 1 

Seria 4 książeczek PUS mających na celu przybliżenie 

zagadnień związanych z literami, sylabami, 

spółgłoskami, samogłoskami. Uczy odczytywania 

wyrazów i ich łączenia z odpowiednimi obrazkami, 

wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy 

obrazków, określania kolejności liter w alfabecie, 

utrwalania pojęcia sylaby i określania jej pozycji w 
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wyrazie. 

34.  

Łatwe ćwiczenia do nauki 

czytania cz. 4 

 

szt.  1 

Seria 4 książeczek PUS mających na celu przybliżenie 

zagadnień związanych z literami, sylabami, 

spółgłoskami, samogłoskami. Uczy odczytywania 

wyrazów i ich łączenia z odpowiednimi obrazkami, 

wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy 

obrazków, określania kolejności liter w alfabecie, 

utrwalania pojęcia sylaby i określania jej pozycji w 

wyrazie. 

35.  
Kocham się uczyć 

 

zesta

w 
1 

Autor Jagoda Cieszyńska. Zestaw zawiera ćwiczenia 

odwracania wzorów dla dzieci uczących się czytać, a 

także dla uczniów leworęcznych, ze skrzyżowaną 

lateralizacją i zagrożonych dysleksją. W skład 

zestawu wchodzi książka o wym. 15,5 x 21,5 cm, 27 

kart, wkładka. 

36.  

Klocki LOGO 

 

 

zesta

w 
1 

Autor Bronisław Rocławski. Klocki służą do zabawy i 

nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i 

matematyki. W kasecie znajduje się 150 klocków 

(wym. 1,5 x 4 x 1,5 cm) z umieszczonym na nich 

pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków 

interpunkcyjnych i matematycznych. 

37.  

Instrukcja do klocków LOGO 

 

 

szt. 1 
Autor Bronisław Rocławski. Instrukcja zawiera 

propozycje zadań i ćwiczeń. 

38.  
 Dywanik glottodydaktyczny 

 

zesta

w 
1 

Autor Bronisław Rocławski. Zabawa w wyskakiwanie 

słów z dywanikowych liter. Posiada walory 

kształcące: doskonalenie analizy fonemowej oraz 

koordynacji wzrokowo – ruchowej. Na całość składają 

się dwa dywaniki (wym. 100 x 100 cm): jeden z 

literkami podstawowymi, a drugi z literkami 

niepodstawowymi. 

39.  

Nauka ortografii  

z glottodywanikiem 

 

 

szt. 1 
Autor Bronisław Rocławski. Zestaw zabaw z 

dywanikiem glottodydaktycznym.  

40.  

Kreślę i łączę litery- wersja 

bezpętelkowa 

 

 

szt. 1 

Autor: Bronisław Rocławski. Książka zawiera wzory 

wszystkich liter i cyfr wraz z punktami wejścia 

kierunkiem kreślenia. Format A5, 151 str. 
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41.  

Kreślę i łączę litery- wersja 

pętelkowa 

 

 

szt. 1 

Autor Bronisław Rocławski. Książka zawiera wzory 

wszystkich liter i cyfr wraz z punktami wejścia 

kierunkiem kreślenia. Format A5, 151 str. 

42.  

Plansze do początkowej nauki 

czytania 

 

zesta

w 
1 

Plansze uczą techniki czytania zwanej „ślizganiem 

się” z głoski na głoskę (z litery na literę). Zaopatrzone 

są w komentarz metodyczny. Zestaw zawiera 3 

plansze o formacie A3. 

43.  

Bawię się i uczę. Zeszyt A 

 

 

szt. 1 

Autor Bronisław Rocławski. Zeszyt zawiera zestaw 

obrazków do kolorowania wraz z podpisami w 

kształcie okienek, w których dziecko umieszcza 

klocki LOGO. Format B5, 52 str. 

44.  

Bawię się i uczę. Zeszyt B 

 

 

szt. 1 

Autor Izabela Rocławska. Zeszyt zawiera propozycje 

zabaw, które mają teoretyczne podłoże w autorskim 

programie nauki czytania i pisania B. Rocławskiego. 

Format B5, 28 str. 

45.  

Ćwiczenia do zajęć 

wyrównawczych dla klas I – II 

 

 

zest. 1 

Zestaw 50 kart pracy przygotowanych dla dzieci z 

trudnościami edukacyjnymi. Zadania mają na celu 

utrwalenie obrazu graficznego liter i cyfr oraz 

wspomaganie umiejętności pisania i liczenia. Format 

A4, 50 str. 

46.  

7 walizek inteligencji 

wielorakiej w nauczaniu 

ortografii 

 

 

zest. 1 

Autorzy: Danuta Gmosińska, VioletaWoźniak. Zestaw 

zawiera: książkę z ćwiczeniami i scenariuszami zajęć, 

które angażują siedem sfer inteligencji, teczki z 

tekstami, kartami pracy do kserowania i zbiorem 

ponad 700 wyrazów do wycięcia i wykorzystania w 

trakcie zabaw (ortobanki). Format A4, 118 

kolorowych i czarno – białych kart, 2 teczki. 

47.  
Kolorowe szlaczki 

 
zest. 1 

Kolorowe plansze z obrazkami zawierającymi 

różnego rodzaje linii. Pomoc do ćwiczeń 

usprawniających motorykę ręki i przygotowujących 

do pisania. Zestaw zawiera 18 kart A4, 8 teczek, 

mazaki. 
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1 

Ene, due, rabe…wyliczanki, 

usypianki, rymowanki 
szt 1 

Autor Beata Krokocka 

Fraszka Edukacyjna; iczba stron: 74, format: A4  

2 

Terapia logopedyczna głosek 

szeregu szumiącego 

Scenariusze zajęć 

szt 1 
autor -  Romana Sprawka 

format -  A4; objętość -  92 strony; oprawa miękka  

3 

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, 

chuchaj 
szt 1 

Autor K. Szłapa;  Książka i plansza do gry  

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla dzieci 

najmłodszych ( 4-7 lat) 

4 

Język hop do góry!Ćwiczenia 

logopedyczne dla dzieci 
szt 1 Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci- książka 

5 

Języczkowe przygody i inne 

bajeczki logopedyczne 
szt 1 Autor: Anna Tońska-Mrowiec; książka  

6 
Logopedyczne zabawy grupowe szt 1 Autorzy: Romana Sprawka, Joanna Graban; książka 

7 
Sammy-kwartet logopedyczny szt 1 

32 kolorowe, laminowane karty o wymiarze 9 x 6 cm 

umieszczone w estetycznym, przeźroczystym 

pudełeczku z tworzywa 

 

8 

Zabawy usprawniające buzię i 

język dziecka 
szt 1 

Książka pisana wierszem, dodatek -  lusterko foliowe, 

które czytelnik umieszcza w ramkach na 

odpowiednich stronach, a potem zerka do niego w 

trakcie wykonywania ćwiczeń  

9 
Flipper logopedyczny szt 1 

Gra polegająca na przedmuchiwaniu piłeczki po torze 

przeszkód wykonanym w formie prostokątnej ramki 

zawierającej umieszczone na niej różne przeszkody 
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10 
Horn 11( Magiczna piłeczka) szt 4 

zabawka i narzędzie służące do ćwiczenia wydłużania 

fazy wydechowej 

12 

Zestaw do ćwiczeń 

oddechowych  
szt 1 

Opakowanie (saszetka) powinno zawierać: piórka, 

piłeczki pingpongowe – 5 szt. rurki do dmuchania – 1 

opakowanie - 40szt., bańki  mydlane, wiatraczki – 2 

szt., świece – 5 szt., balony - 5 szt.  

13 
Zestaw baniek mydlanych szt 1 

Komplet 24 buteleczek; każda z nakrętką - kuleczką 

wydającą odgłos grzechotki, z dużym i małym 

otworem umożliwiającym wykonywanie baniek,  

Wymiary ok.: 

- buteleczka: wysokość 11 cm, średnica 3,5 cm 

- opakowanie: 23 x 16 x 12 cm 

14 

 

Płyn do baniek  
szt 1 Specjalny płyn do baniek mydlanych w butli 5 l. 

15 

Kocham mówić. Historyjki 

obrazkowe z tekstami 
szt 1 

Autor: Jagoda Cieszyńska, A. Dąbek (ilustr.)  

Plansze, 5 serii ilustracji z dołączonymi tekstami 

obrazującymi narastanie słownika i zjawisk 

gramatycznych. Format 75 kart (15 kart z ilustracjami 

+ 60 z tekstami)  

16 
Trening słuchu szt 1 

Książka z opisami zabaw, ilustracje, rebusy, gry 

potrzebne do ich przeprowadzenia oraz materiał 

dźwiękowy.  

 

Format A4, 136 stron, 2 gry, płyta CD 

17 
Chodzą słuchy szt 1 

 

Książka 

 

18 
Dźwięki mowy szt 1 

Autor Alicja Mauer – podręcznik zawierający materiał 

słowny 

19 
Lizaki logopedyczne szt 1 

34 lizaki logopedyczne, które na jednej stronie 

zawierają opisany schemat wymowy głoski i jej zapis 

w postaci litery, a na odwrocie ilustrację głoski.     
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20 

Moje układanki. Ćwiczenia 

sylabowe do nauki czytania 
szt 1 

Zestaw składa się z 21 kompletów. W skład każdego 

kompletu wchodzą następujące elementy: obrazek; 

przecięty obrazek z podpisem; podpis - cały wyraz do 

czytania globalnego; sylaby - wyraz rozcięty zgodnie 

z podziałem na sylaby. 

 

21 
Słowa ukryte w słowach szt 1 

Gra składająca  się z 42 par obrazków umieszczonych 

na planszach (format A4) i małych kartonikach 

(10x9,5 cm).  

22 
Sylaby do zabawy szt 1 

Gra - 1 plansza - 55 kart żabek - 55 kart z obrazkami - 

5 pionków - kostka - instrukcja 

 

23 
Zabawy słuchowe szt 1 Autorki: A. Tońska-Mrowiec, I. Pojmaj 

24 

Rymowane zabawianki, 

masażyki i kołysanki 
szt 1 

 

Książka z  dołączoną jest płytą CD  

 

25 

Różnicowanie fonemowe 

głosek ś, s, sz 
szt 1 

Autor Maria Faściszewska 

 

format - A4; oprawa -  teczka; zeszyt  - A4; 32 -  

strony; plansze  - 22 kolorowe karty  

19.  
Słuch fonemowy i fonetyczny szt 1 Zbiór zabaw i rysunków do badania słuchu 

fonemowego i fonetycznego dla logopedów 

20.  
Trudne głoski szt 1 

Książeczka: oprawa miękka 

Środek: 24 strony z 44 ilustracjami + płytka CD 

Autor: Jagoda Cieszyńska, Elżbieta Wianecka 

Lektor: Elżbieta Wianecka 

  

 

 

29 
Logopedyczny zbiór wyrazów szt 1 

Książka. 

Autor: Janina Wójtowiczowa 
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30 

100 tekstów do ćwiczeń 

logopedycznych 
szt 1 

Książka. M. Skorek Zestaw stu tekstów podzielonych 

na grupy ze względu na rodzaj dysfunkcji. 

31 

Domino logopedyczne. 

Opozycja L-RIndeks 03089 ( 

eleo MAC), 

szt 1 Gra łącząca naukę z zabawą. 

32 
Szumki sz, ż, cz, dź, szt 1 

. 

  

 

Książka .Autor: Beata Dawczak, Izabela Spychał 

  

 

33 

Koloruję, zgaduję i różnicuję 

głoski sz, ż, cz, ś, ź, ć 
szt 1 

 

Książka- kolorowanki krzyżówki oraz liczne łamigłówki 

do rozwiązania. Cały materiał przygotowany został w 

sposób łatwy do kopiowania. Ściągany brzeg książeczki, 

pozwala na wielokrotne rozłożenie jej na poszczególne 

kartki. 

  

 

34 
Dmuchajki szt 5 

Ułatwia proces usprawniania aparatu artykulacyjnego. 

W zestawie: dmuchajka wykonana z drewna 

bukowego, o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 2 

piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 

słomek 

35 

Dmuchnij piłkę- labirynt 

logopedyczny 
szt 2 

Zawartość: obramowana plansza drewniana o 

wymiarze ok. 30 x 40 cm; 24 elementy drewniane 

przymocowane trwale do planszy; 3 piłeczki: 

plastikowa, metalowa i drewniana;  100 słomek 
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36 
Lustro logopedyczne szt 1 

Lustro logopedyczne o całkowitych wymiarach 

(280x70) cm. Składa się z trzech części (tryptyk). 

Część główna o wymiarze (140x70) oraz dwa uchylne 

skrzydła (lustra), które pozwalają zamknąć lustro tak 

aby dziecko nie mogło się w nim przeglądać. 

 

 

 

2) Szkoła Podstawowa w Świerczynie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

 

1 
Lustro logopedyczne małe szt 1 

Lustro w drewnianej ramie z podpórką. Służy do 

ćwiczeń logopedycznych. Wymiary bez ramy ok.: 25 

x 25 cm 

2 
Lustro logopedyczne duże szt 1 

Duże lustro w ramie z MDF, pozwalające 

nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz 

z dzieckiem. Wymiary lustra ok. : 60 x 120 cm 

3 
,,Kruk z Kruklanki” - książka szt 1 

Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy z zakresu 

doskonalenia słuchu fonemowego, czytania i pisania. 

Proponowane ćwiczenia to: odszukiwanie takiego 

samego ciągu liter; głoski r i t w nazwie obrazka; 

głoska r w nagłosie i śródgłosie; rozróżnianie głosek li 

r; tworzenie sylab i rymów z głoską r; dobieranie w 

pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r; 

brakujące głoski r i l w rzeczownikach; tworzenie 

wyrazów poprzez dodanie końcowej sylaby; 

dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie 

głoski r i l; trudne nazwy miast, w których brakuje 

pierwszych liter. 

4 

,,Chrząszcz z Żyrzyna” - 

książka 
szt 1 

Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy z zakresu 

doskonalenia słuchu fonemowego, czytania i pisania. 

Ćwiczenia zawarte w książeczce: głoska f w 

śródgłosie nazwy obrazka; głoska t na początku 

nazwy obrazka; odróżnianie głoski p od b; głoska g w 

nagłosie nazw obrazków; głoska s w śródgłosie nazw 

obrazków; rozróżnianie głosek: t-k, r-l; ustalanie 

kolejności użycia litr r-l, l-r; uzupełnianie luk w 
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wyrazach brakującymi literami; trudne sylaby z 

dwuznakami dż i dz, przekształcanie wyrazów 

poprzez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby; 

tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s. 

5 

,,Chyża Żmija Syk-Syk” - 

książka 

 

 

 

 

 

 

szt 1 

Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy z zakresu 

doskonalenia słuchu fonemowego, czytania i pisania. 

Ćwiczenia zawarte w książeczce: rozróżnianie głosek: 

b – p, w – f, g – k; odszukiwanie głosek: d, k, s, c; 

rozpoznawanie liter: s, c, z, ż, cz, sz, rz, dź; tworzenie 

sylab z literami: sz, s, c, cz;  przyporządkowywanie 

układu liter: l – r, r – l w wyrazach; brakujące sylaby 

w wyrazach z literami: ż, sz, cz, rz. 

6 
,,Miała baba koguta” – książka szt 1 

Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy z zakresu 

doskonalenia słuchu fonemowego, czytania i pisania. 

Ćwiczenia zawarte w książeczce: odszukiwanie głoski 

k w nazwach obrazków; głoska g na początku (w 

nagłosie) i w środku (w śródgłosie) nazwy obrazka; 

rozróżnianie głosek: g – k; brakujące litery g, k w 

wyrazach; wyrazy dźwiękonaśladowcze – odgłosy 

ptaków zapisane w formie fonetycznej; dobieranie w 

pary wyrazów z taką samą ostatnią i pierwszą sylabą; 

krzyżówka z literą g; ukryte sylaby z literami k, g w 

nazwach obrazków; odszukiwanie w zbiorze wyrazów 

z k, g; tworzenie wyrazów poprzez dodanie sylab z 

literami g lub k   zagadki, których rozwiązaniem są 

wyrazy z literami k i g, rymy. 

7 

Seria logopedyczna ,,Kocham 

czytać’’ 
szt 18 

Seria logopedyczna „Kocham czytać”. 

Pakiet 18 zeszytów pozwala dziecku: poznać 

wszystkie litery polskiego alfabetu, wcześnie 

rozpocząć naukę czytania, zwiększać zasób 

słownictwa, opanować sztukę czytania ze 

zrozumieniem, nauczyć się w przyszłości pisowni 

trudnych wyrazów. Korzystając z pomocy można 

skutecznie stymulować rozwój wszystkich funkcji 

psychicznych dziecka tj. spostrzegania, kojarzenia, 

myślenia przez analogię, pamięci i myślenia 

przyczynowo-skutkowego. Pomoc przeznaczona jest 
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do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz starszych – zagrożonych 

dysleksją, z wadami wymowy, niedosłuchem, o 

obniżonych możliwościach intelektualnych i z ADHD. 

W zestawie gratis znajdują się: „Kocham czytać. 

Poradnik dla rodziców i nauczycieli” oraz „Kocham 

czytać. Kolorowanka”. Seria książeczek „Kocham 

czytać” jest jedną z pomocy stosowanych w nauce 

czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. 

Cieszyńskiej. Seria logopedyczna: • 16 x 20 cm, • 

zeszyt 20 str., • kolorowanka 40 str., • poradnik 120 

str. 

8 
Dziennik zajęć logopedy szt 1 

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją dostosowaną do 

pracy logopedy w szkole i zawiera takie elementy, 

jak: krótkie omówienie zadań logopedy, procedur i 

narzędzi badawczych; zestawienie danych 

dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej; dane 

ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, 

ocena postępów dziecka; treść prowadzonych zajęć; 

wykaz obecności uczniów na zajęciach; kontakty z 

rodzicami hospitacje i wizytacje; miejsce na notatki. 

W dzienniku przewidziano rubryki dla 80 uczniów. 

Dziennik zajęć logopedy jest zgodny z 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

24 sierpnia 2010 r. 

9 

100-wyrazowy test 

artykulacyjny 
szt 1 

Test Dr Ewy Krajny. Pierwszy w języku polskim 

standaryzowany test do badania wymowy dzieci 

dysponujący tabelami liczbowo wyrażonych norm 

porównawczych. Test został opracowany dla 

logopedów. • zawiera 84 kolorowe ilustracje 

drukowane na kartonie formatu A5 laminowane. • 

materiał obrazkowy, podręcznik, karty badań, 

program komputerowy, omówienie założeń 

teoretycznych. 

10 
Kwestionariusz badania mowy szt 1 

Wspomaganie płynności mowy dziecka – 

profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania 

wczesnodziecięcego. Jest to program edukacyjny 

zawierający opis założeń, celów, metod i form pracy z 

dzieckiem z rozwojową niepłynnością mowy, 

jąkaniem wczesno dziecięcym. Omówione tu zostały 

zagadnienia diagnozy i terapii jąkania oraz ewaluacji. 
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Do książki dołączono obszerny zestaw załączników: 

wkładkę do karty logopedycznej przeznaczoną dla 

jąkających się, gotowe zestawy ćwiczeń, rady dla 

rodziców, nauczycieli i specjalistów. • oprawa 

miękka, • 84 str. 

11 
,,Gra min” szt 1 

Pomoc umożliwiająca różne rodzaje aktywności: 

memo (znajdowanie 2 identycznych obrazków), grę w 

pary (odnajdywanie tej samej miny na 2 różnych 

twarzach), ćwiczenia logopedyczne, naśladowanie 

min pokazanych na dużych zdjęciach itp. 32 zdjęcia o 

wym. 21 x 15 cm, 4 plansze , 32 kartoniki o wym. 5 x 

4 cm. 

12 
,,Od gwiazdki do bajki 1” szt 1 

Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i 

pisania 

13 
,,Od gwiazdki do bajki 2” szt 1 

Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i 

pisania 

14 
,,Od gwiazdki do bajki 3” szt 1 

Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i 

pisania 

15 
Zestaw logopedyczny Piotruś szt 1 

„Zestaw logopedyczny Piotruś. Pakiet I” 

• głoski sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz. 

• pakiet 8 talii kart o wym. 5,3 x 8,5 cm 

16 

Rozwijamy mowę i myślenie 

dziecka. Zestaw I 
szt 1 

Gra typu „Memory” i „Piotruś”, zawierająca również 

zestaw innych zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Dwa 

zestawy talii kart o różnej tematyce. W każdej talii 

znajduje się 13 par obrazków, które różnią się 

pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. Gry 

wspierają rozwój myślenia, poszerzają słownictwo, 

służą do ćwiczeń logopedycznych jak i nauki języków 

obcych. 

Zestaw I: 

- zabawki, przybory szkolne, jedzenie, ciało, zawody, 

owoce, warzywa, osoby  

• 24 talie: 312 par obrazków, wym. 5,3 x 8,5 cm  

• instrukcja 
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17 

Rozwijamy mowę i myślenie 

dziecka. Zestaw II 
szt 1 

Gra typu „Memory” i „Piotruś”, zawierająca również 

zestaw innych zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Dwa 

zestawy talii kart o różnej tematyce. W każdej talii 

znajduje się 13 par obrazków, które różnią się 

pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. Gry 

wspierają rozwój myślenia, poszerzają słownictwo, 

służą do ćwiczeń logopedycznych jak i nauki języków 

obcych. Zestaw II:  - ubranie cz. 1 i cz. 2, pojazdy, 

dodatki, zwierzęta na wsi, zwierzęta w zoo, zwierzęta 

w lesie, zwierzęta inne. 

18 
Tworzymy obrazki szt 1 

Duże, kolorowe ilustracje ukazujące sceny z życia 

codziennego: w ogrodzie, w kuchni, na ulicy, w 

supermarkecie, na basenie, na urodzinowym przyjęciu 

itp. Służą do ćwiczeń językowych w grupie, a 

towarzyszące czarno-białe plansze do uzupełniania, 

umożliwiają ćwiczenia rozwijające pamięć i 

wyobraźnię  • 12 kolorowych plansz o wym. 40 x 52 

cm • 6 dwustronnych plansz czarno-białych o wym. 

40 x 52 cm • 12 kart A4 do kopiowania • 12 kart-

instrukcji 

19 
Tata – europejska rodzina szt 1 Tata – lalka szmaciana • wym. ok.  17 cm 

20 
Mama – europejska rodzina szt 1 Mama – lalka szmaciana • wym. ok.  17 cm 

21 
Chłopiec – europejska rodzina szt 1 Chłopiec – lalka szmaciana • wym. ok. 15 cm 

22 

Dziewczynka – europejska 

rodzina 
szt 1 Dziewczynka – lalka szmaciana • wym. ok.  15 cm 

23 

Logopedyczne zabawy. CD. 

Część I – sz, ż, cz, dż 
szt 1 

Zestaw 5 multimedialnych programów 

komputerowych, które mają na celu usprawnianie 

wymowy głosek sz, ż, cz, dż oraz różnicowanie ich. 

24 

Logopedyczne zabawy. CD. 

Część II – sz, ż, cz, dż 
szt 1 

Zestaw 5 multimedialnych programów 

komputerowych – program ma na celu usprawnianie 

wymowy głosek s, z, c, dz oraz różnicowanie ich. 

25 

Logopedyczne zabawy. CD. 

Część IV – sz, ż, cz, dż 
szt 1 

Zestaw 6 multimedialnych programów 

komputerowych – program ma na celu usprawnianie 

wymowy głosek j, l, r. oraz różnicowanie ich. 

26 ,,Loguś” – program 
szt 1 Loguś – Komputerowe Gry Logopedyczne jest to 

zestaw czterech atrakcyjnych gier komputerowych, 
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komputerowy łączących w sobie dźwięki i labiogramy – fotografie 

przedstawiające prawidłowo wypowiadane głoski. 

Loguś wspomaga naukę poprawnej wymowy głosek i 

wyrazów u dzieci uczęszczających na zajęcia z 

logopedą. Prosta obsługa oraz pomoc lektorki 

umożliwia dziecku samodzielną naukę i zabawę z 

programem. Program składa się z następujących gier: 

„Patrzę i mówię – głoski” Labiogram – Głoska i 

Głoska – Labiogram. Program Loguś może być z 

dużym powodzeniem wykorzystywany w pracy z 

dziećmi autystycznymi (wizualizacja głosek polskich 

w postaci labiogramów).  Gra dostępna jest w dwóch 

trybach: Głoska - Labiogram - Gracz musi wskazać la 

biogram na którym przedstawiono wylosowaną 

głoskę. Labiogram – Głoska - Gracz musi wybrać 

spośród wszystkich głosek, tą którą przedstawia 

zdjęcie. 

27 
Sylaby w dominie   

Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu 

odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 

poprawne formy wyrazów dwusylabowych. 

Uczestnicy gry ćwiczą swoją spostrzegawczość, 

refleks, kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają 

poprawną pisownię budowanych wyrazów. Gra może 

być wykorzystywana jako pomoc dla terapeutów, 

logopedów i nauczycieli. Zawartość pudełka: • 56 

kostek domina • klepsydra • worek • 16 żetonów • 

karta wyrazów • instrukcja • gra przeznaczona jest dla 

2-4graczy • od 5 lat 

28 

Karty do ćwiczeń motoryki 

narządów artykulacyjnych 
szt 1 

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oparte 

są na interpretacji symboli znanych nawet 

najmłodszym dzieciom. Logopeda / nauczyciel 

nazywa symbol i podaje słowną interpretację 

czynności kojarzonej z symbolem oraz demonstruje 

jej wykonanie (najlepiej przed lustrem). Dziecko stara 

się naśladować wykonywane ruchy. Kolejne 

powtórzenia ćwiczeń umożliwiają dziecku 

zapamiętanie nazwy symbolu, dopowiadanie 

czynności, która się z nim wiąże oraz samodzielne i 

coraz sprawniejsze wykonywanie precyzyjnych 

ruchów w obrębie jamy ustnej. Pomoc rozwija 

motorykę narządów artykulacyjnych – kinezę tj. ruch 

narządów, kinestezję tj. czucie ułożenia narządów, 

rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, stymuluje 
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logiczne myślenie, uczy poprzez demonstrację, 

naśladownictwo i manipulowanie.  Karty do ćwiczeń 

motoryki narządów artykulacyjnych: • IV zestawy po 

10 kart • wym. A5 lub 9 x 9 cm. Jedna strona karty 

zawiera jasny, czytelny symbol, druga strona karty 

jest kolorowa – jeden kolor – lub biała. 

. 

29 
,,Opowiem ci mamo..” szt 1 

Pudełko zawiera 32 obrazki, z których należy ułożyć 8 

logicznych historyjek. Każdą z nich dziecko ma 

opowiedzieć najlepiej jak umie swojemu starszemu 

towarzyszowi zabawy. Zabawa rozwija wyobraźnię i 

umiejętności wypowiadania się, uczy rozumowania 

następstw czasowych i logicznego myślenia. 

Usprawnia też spostrzegawczość i analizę wzrokową. 

• instrukcja  • 16 dwustronnych plansz o wym. 21 x 16 

cm • od 3 lat. 

 

4. Zajęcia socjoterapeutyczne, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - zestawy 

edukacyjne i gry planszowe dydaktyczne; układanki, plansze i zabawki edukacyjne; filmy 

dydaktyczne DVD, programy multimedialne. 

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 
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1.  

Muzyka relaksacyjna 

,,Wodospady 

 i strumyki”  

szt. 1 

Płyta CD z muzyką przeznaczona do zajęć z muzykoterapii, 

relaksacji. Idealnie nadaje się do wyciszenia grupy dzieci i 

skupienia ich uwagi na zadaniach. 

2.  
Piłeczka antystresowa      szt. 5 

Miękka kolczasta piłeczka o średnicy 6,5 cm. Piłeczka 

nadaje sie do masażu ciała oraz zrelaksowania małej dłoni 

po pisaniu. 

3.  
Zestaw 30 gier     zestaw 1 

W zestawie 30 propozycji gier, m.in.: warcaby, halma, 

młynek, backgammon i inne. Rozwija zręczność oraz 

zdolność logicznego myślenia. 

4.  
Gra ,,Klub biznesmena”  szt. 1 

Gra strategiczno-losowa dla 2-5 dzieci. Gra rozwija 

umiejętność logicznego myślenia, wykonywania działań 

matematycznych, przewidywania, analizowania, a także 

przedsiębiorczość. 
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5.  

Mozaika ,,Kreatywna 

zabawa” 
szt. 1 Gra zawiera 350 kwadratowych klocków w 12 kolorach. 

6.  
Bloczki Pattern 

zestaw 

25 szt. 
1 

Bloczki składają się z 6-ciu podstawowych form 

geometrycznych: trójkąt, trapez, kwadrat, sześciokąt, romb i 

równoległobok. Poprzez zabawę dzieci uczą się geometrii. 

7.  
Tangram szt. 1 

Wykonany z  barwnego tworzywa sztucznego o grubości 2 

mm. Każdy zestaw zawiera 28 części. Wymiar boków od 3,5 

- 10 cm.  

 

8.  

Tańce integracyjne w 

grupie  

ISBN 83-88644-21-1 

szt. 1 
Tańce integracyjne dają poczucie bezpieczeństwa, jakie 

płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie 

9.  

,,O metodzie Klanzy” 

Teoria i praktyka 

ISBN 978-83-88644-35-1 

szt. 1 

Na książkę składają się artykuły napisane przez głównych 

teoretyków i praktyków KLANZY. Do publikacji dołączona 

jest płyta CD z prezentacją 20-letniego dorobku KLANZY. 

10.  

Chusta Klanzy 

http://klanza.eu/produkt 
szt. 1 

Wykonana jest z materiału; posiada 12 klinów w kolorach 

tęczy; rozmiar – 2 m (średnica); standardowa ilość 

uchwytów – 24. Chusta umożliwia bezpieczną zabawę z 

dziećmi w każdych warunkach; integrację grupy bez 

względu na wiek uczestników, pobudzanie wyobraźni, 

możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i 

spostrzegawczości. 

11.  

,,Muzyczna pedagogika 

zabawy w pracy z grupą” 

ISBN 978-83-88644-35-1 

szt. 1 

Poradnik metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw z 

wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i tańca z płytą CD 

i grą planszową dla pedagogów i animatorów kultury. 

 

12.  

,, Zabawy z chustą” 

http://klanza.eu/produkt 
szt. 1 

Książka jest zbiorem różnorodnych pomysłów do 

wykorzystania chusty podczas zabaw z kolorową chustą. Jest 

kolejną publikacją, która wychodzi naprzeciw potrzebom 

dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, 

animatorów). Uczy dobrej i mądrej zabawy”. 

13.  

,,Wio koniku, ruszaj z 

nami-łatwe tańce z 

piosenkami”  

szt. 1 

Publikacja zawiera 13 znanych i lubianych polskich melodii 

popularnych w nowych, ciekawych aranżacjach oraz opisy 

tańców integracyjnych. 
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ISBN 978-83-88644-37-5 

14.  

Folkowa zabawa, cz. 1 

ISBN 83-910538-15-7 
szt. 1 

Publikacja jest opracowaniem polskich tańców narodowych i 

regionalnych w formie integracyjnej (m.in. polonez, trojak, 

polka, tramblanka). 

15.  

Folkowa zabawa, cz. 2 

ISBN 83-88644-24-6 
szt. 1 

Podobnie jak w pierwszej części, zawarte są tu proste układy 

i zabawy taneczne. Proponowane tańce: lender,, 

krakowianka, wiwat, grozik, żuraw, bulger. 

16.  

,,Kiedy maluchy zmieniają 

się w zuchy” 

ISBN 978-83-88644-49-8 

http://www.hergon.pl/sklep 

szt. 1 

Publikacja składa się z książeczki z tekstami piosenek i 

opisami tańców oraz 2 płyt: z wersją wokalną i z wersją 

instrumentalną. 

17.  
Akwarele Koh- i- noor zestaw 2 

Zestawy  wodorozpuszczalnych kredek do stosowania na 

suchym lub mokrym papierze. 

18.  
Pędzle Phoenix zestaw 2 

Zestaw płaskich pędzli artystycznych szczecinowych 

dedykowanych do farb olejnych i akrylowych. Opakowanie 

9 sztuk o różnym stopniu grubości. 

19.  
Szablony Kreul zestaw 1 

Szablony mogą mieć wielorakie zastosowanie zarówno przy 

zastosowaniu farb do szkła , jak i przy zdobieniu ceramiki i 

tkanin. 

20.  

Szablon literowo- cyfrowy 

Standardgraph 
zestaw 1 

Szablony literowo-cyfrowe pisma pionowego. Umożliwiają 

pisanie liter małych i dużych, cyfr, znaków interpunkcyjnych 

i specjalnych oraz symboli matematycznych, w szerokim 

zakresie wysokości od 2,5 do 20 mm, grubości kresek od 

0,25 do 2 mm. 

21.  
Temperówka szt. 2 

Temperówka do ołówków i kredek . Wytrzymała, 

aluminiowa obudowa z perforacją na palce gwarantuje 

lekkość i wygodę ostrzenia. 
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22.  
Klej  np. Wikol szt. 5 

Do klejenia na zimno drewna z drewnem, drewna z 

tworzywami sztucznymi, drewna z tkaninami i papierem. 

23.  
Gumka np. Factis szt. 2 

Miękka, duża gumka do mazania. Nie pozostawia śladów, 

nie rysuje papieru i kartonu. Łatwo usuwa ślady nawet 

twardych ołówków. 

24.  
Klej np. Magic szt. 5 

Do klejenia papieru, drewna, korka, filcu, tkaniny, ceramiki, 

styropianu oraz do różnych prac naprawczych. Nie 

pozostawia śladów. 

25.  
Klej biurowy szt. 5 

Tradycyjny szkolny klej biurowy w tubkach o pojemności 

50g. Doskonały do klejenia papieru i kartonu. 

26.  

Pastele-kredki 

(np. firmy Pentel) 
zestaw 2 

Charakteryzują się wyraźnymi błyszczącymi kolorami, 

doskonale się rozprowadzają pozwalając uzyskać subtelne 

efekty cieni, tła i mieszanin kolorów; 25 kolorów. 

27.  
Ołówki szt. 10  

28.  
Marker permanentny szt. 5 

Marker permanentny nadaje się do pisania po papierze , 

tekturze, drewnie, metalu, plastiku, szkle, porcelanie i 

kamieniu. Wodoodporny, schnie błyskawicznie. 

29.  
Pisaki obustronne zestaw 2 Pisaki obustronne 

30.  
Taśma obustronna szt. 1 Taśma obustronna przeźroczysta 

31.  
Klej np. UHU szt. 4 

Doskonałej jakości klej w wygodnym sztyfcie. Do klejenia 

papieru, bez rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci. 

32.  
Papier ksero szt. 1 Ryza papieru, biały, format, A-4 

33.  
Tektura falista szt. 3 Kolorowe arkusze tektury falistej o wymiarach 50x70 cm. 

34.  
Duży brystol Szt. 5 Arkusze 100x70 cm, biały. 

35.  
Krepina mix zestaw 1 10 szt. - wymiary 200 x50 cm  

36.  
Plastelina np. TM2014 zestaw 1 

Ne brudzi rąk, nie kruszy się;  - 12 kolorów po 18 pałeczek z 

koloru - biały, żółty, zielony, czerwony, niebieski, brązowy, 

czarny, łososiowy, różowy, szary, fioletowy, pomarańczowy 

- waga ok. 3 -3,5 kg. 
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37.  

Magnetyczna historyjka 

obrazkowa  
zestaw 1 Historyjka obrazkowa dotycząca spraw życia codziennego 

38.  

Rymowane zabawianki, 

masażyki, kołysanki 

BA5015 

szt. 1 

24 piosenki o bardzo zróżnicowanej tematyce i tempie 

zabaw. Znaleźć tu można zabawy ruchowe, logopedyczne, 

masażyki i usypianki. Obcowanie dzieci z muzyką i 

przyjaznymi tekstami piosenek uczy optymizmu, integracji, 

rozwija umiejętności psychoruchowe i wrażliwość 

uczuciową. 

39.  

Obrazki-,,Odwagi! Sytuacje 

lękowe. SH1055 
zestaw 1 

Pomoc dydaktyczna w postaci historyjek obrazkowych. 

Ułatwia, poprzez rozmowę, radzenie sobie z problemem 

strachu. Zawiera 75 obrazków (wym. 9x9cm) 

40.  
Klasowy kodeks NS1361 szt. 1 

Karty przedstawiające różne sytuacje, które mogą zaistnieć 

między dziećmi podczas pobytu w przedszkolu. Zawiera 35 

kart o wym. 12,5 x 13 cm. 

41.  

,,Oko rysia”-gra planszowa 

http://sklep.nowaszkola.co

m.pl/ 

szt. 1 

Gra ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i refleks. Na dużej 

planszy w kształcie koła zostało umieszczone 300 różnych 

obrazków. Średnica planszy 64 cm - 300 kartoników (wym. 

3x3cm), - 18 żetonów - 1 - 6 graczy. 

42.  

,,Delfin” 

ISBN 978-83-88644-51-1 
szt. 1 

Trening Delfin to zajęcia rozwija umiejętności takie jak 

czytanie i rozumowanie, a także ćwiczenie pamięci, 

koncentracji, naukę technik zapamiętywania, rozwijanie 

wyobraźni. Program wykorzystuje takie materiały, jak 

zapałki, gazety, proponuje gry pamięciowe, logiczne, karty 

dialogowe, quizy, rymowanki. 

43.  

Karty dialogowe 

ISBN 83-88644-327 
szt. 1 

Publikacja "Karty dialogowe do gier rozwijających 

wyobraźnię i kreatywność" jest zbiorem informacji i 

instrukcji zastosowania kart dialogowych w codziennej 

pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest zestawieniem 

pomysłów, które mogą znaleźć zastosowanie w sytuacjach 

edukacyjnych, terapeutycznych, społecznych, kulturalnych 

czy zabawowych w odniesieniu do osób w różnym wieku. 

44.  

Klanza o zaburzeniach i 

edukacji dzieci 1/2005 

ISBN 1730-5853 

szt. 1 
Klanza - czasopismo edukacyjne  

 

45.  
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46.  
Farby plakatowe komplet 5 Farby plakatowe , Astra, 8 kolorów 

 

 

Część II 

Dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, który będzie wykorzystany na zajęciach 

korekcyjnych 

 

1) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  Piłka skacząca 56cm szt 3 Piłka o średnicy 56cm 

2.  Obręcze cyrkowe kpl 3 W komplecie znajdują się 2 obręcze cyrkowe o 

średnicy 60cm 

3.   Piłka masująca szt 2 Miękka piłka o średnicy 55cm, posiada 

masujące wypustki 

4.  Wałek duży – kształtka 

rehabilitacyjna 

szt 1 Worek obszyty jest łatwo zmywalną, kolorową 

tkaniną. Nie zawiera ftalanów.  

5.  Półkule leżące zestaw 1 Zestaw 6 półkul wykonanych ze sztucznego 

tworzywa pokrytego antypoślizgową gumą, 

wypełnione piaskiem. 

6.  Półkule chodziki zestaw 1 W zestawie 3 pary (6 sztuk). Półkule ze 

sznurkami wypełnione piaskiem. 

7.  Wyspy rzeczne zestaw 1 Zestaw zawiera 6 kolorowych wysp o różnej 

wysokości, posiadają różne kształty spodków i 

różną fakturę. 8.wykonane z bezpiecznego i 

trwałego tworzywa. 

9.  Piłka fasolka maxi szt 2 Miękka piłka w kształcie fasolki. 

10.  Piłka gimnastyczna duża 

65cm 

szt 2 Piłka o średnicy 65cm. 

11.  Aktywne ringo zestaw 2 W zestawie 6 elastycznych kolorowych kółek o 

średnicy 16,4 cm. 

12.  Tunel zyg-zag szt 2 Kolorowy tunel o długości 280 cm i średnicy 
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53 cm. 

13.  Dotykowe dyski zestaw 1 Dotykowe dyski wykonane są z miękkiego, 

elastycznego kauczuku. Każdy posiada inny 

kolor i fakturę. W skład zestawu wchodzą: 5 

dużych krążków o różnych fakturach oraz 5 

małych, woreczek i opaska na oczy. 

14.  Zestaw kul rehabilitacyjnych zestaw 1 Miękkie kule, wykonane ze specjalnego, 

trwałego, antypoślizgowego tworzywa 

wypełnionego piaskiem kwarcowym. W 

zestawie znajduje się 6 kul o różnych wagach i 

wielkościach: 2x1kg /kule niebieskie/, 2x1,2kg 

/kule zielone/, 2x2kg /kule fioletowe/. 

15.  Worki do skakania kpl 1 W komplecie 6 kolorowych worków z uszami. 

16.  Piłeczki piankowe zest-aw 3 Jeden zestaw zawiera 3 kolorowe piłeczki o 

średnicy 6 cm. 

17.  Mata gimnastyczna – 

kształtki rehabilitacyjne 

szt 3 Lekka mata do ćwiczeń złożona z 3 części, 

wymiary po rozłożeniu 155x62x2 cm 

18.  Maxi roller szt 3 Wykonany z wytrzymałego tworzywa. Jedna 

szt. Posiada 6 gumowych kół. Wymiary ok. 

41x35cm, śr. koła 15,5cm.  

19.  Zestaw gimnastyczny zestaw 2 Wieloelementowy zestaw w skład którego 

wchodzą: drążki gimnastyczne o dł.70 cm – 

8szt, obręcze o śr. 50 m – 4 szt, cegły łączniki 

– 4szt, zaciski – 30 szt, pachołki – 4szt /2 żółte 

i 2 czerwone. 

20.  Sensoryczne kamienie kpl 1 Sztuczne tworzywo w kształcie kamieni 

zaopatrzone w wypustki. W komplecie 

znajduje się 6 sztuk kamieni o śr. 16cm w 

różnych kolorach. 

21.  Talerz do balansowania szt 2 Sztuczne tworzywo w kształcie talerza z 

antypoślizgowym spodem o śr. 39cm i wys. 

8cm. 

22.  Wstążki gimnastyczne szt 6 Wstążki zaopatrzone w rączki z tworzywa 

sztucznego o długości 30cm, długość wstążki 

2m. 
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23.  Obręcze hula hop szt 10 Obręcz o średnicy 80 cm, różne kolory. 

24.  Piłka ciężka 1000g szt 2 Piłka ciężka rehabilitacyjna o wadze 1000g i 

średnicy 18 cm. 

25.  Gra zręcznościowa 1 szt 3 Wykonane z plastiku - wym. 56 cm, Waga 

0,330 kg 

26.  Gra zręcznościowa 2 szt 3 Wykonane z plastiku - wym. 47 cm, waga 

0,320 kg 

27.  Kręgle  kpl 3 Wykonane z tworzywa sztucznego – wysokość 

15 cm 

28.  Zręcznościowe łyżki             kpl 3 1łyżka o długości 33 cm + 1 piłeczka 

    29  Piłka sensoryczna 75 cm szt 1 Miękka guma z wypustkami na powierzchni 

   30 Pajączek I szt 9 Waga 0,090 kg Pajączek przeznaczony jest dla 

dzieci i młodzieży z wadą postawy w postaci 

zaokrąglonych pleców, odstających łopatek 

oraz płaskiej klatki piersiowej. 

  31 Pajączek II szt 1 Pajączek II doskonale spełnia zadania Pajączka 

I, a ponadto przynosi dwie nowe właściwości: 

korekcję wystającego brzucha oraz asymetrii 

barków i łopatek. Waga 0,085 kg 

 32 Piankowy tor przeszkód kpl 3 Figury wytworzone są z lekkich, grubych 

piankowych rur. W skład kompletu wchodzi 5 

podstawowych kształtów i 5 par  podstawek. 

33 Wyciąg grawitacyjny „Pająk 

WG-01” 
szt 1 

Dane techniczne: długość – 48 cm, wysokość 

62cm, szerokość 53cm, waga 9 kg. 

34 

Elongator „Bocian EPA-01” szt 1 

Dane techniczne: długość – ok.  60 cm, 

wysokość – ok. 30cm, szerokość – ok. 84 cm, 

waga – ok. 4 kg. 

35 

Beczka BA-1-Radosna 

Szkoła 
szt 1 

Wykonana z pianki o twardości T – 35, 

materiał wierzchni wykonany jest z tkaniny 

skóropodobnej. Wymiary : średn. zewnętrzna – 

60cm, śred. wew. – 42cm, długość – 60cm. 

                                                                                                       

2) Szkoła Podstawowa w Świerczynie 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1 
Karimata szt 8 

Jednowarstwowa karimata grubość 10 mm, wymiary 

ok.  180 x 50 cm, wykonana z trwałej lekkiej pianki, 

stosowana jako mata do ćwiczeń. Dobrze  izoluje  

ciepło od podłoża, zapewnia komfort i 

bezpieczeństwo ćwiczeń w pozycjach niskich na 
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podłodze.  

2 
Piłka rehabilitacyjna  szt 1 

Piłka rehabilitacyjna - średnica  ok. 75cm 

Gimnastyczna piłka fitness wykonana ze specjalnej 

pianki PCV;  z najwyższej jakości gumy; specjalna 

struktura piłki, aby ciało nie ślizgało się po jej 

powierzchni; maksymalne obciążenie statyczne i 

dynamiczne  - 250 kg.  

3 
Piłka rehabilitacyjna szt 3 

średnica  ok. 55 cm, wykonana z najwyższej jakości 

gumy; specjalna struktura piłki , aby ciało nie ślizgało 

się po jej powierzchni;  maksymalne obciążenie 

statyczne i dynamiczne 250 kg. 

4 
Piłka rehabilitacyjna  szt 4 średnica ok. 65 cm; dwa rodzaje powierzchni - gładka 

i z wypustkami. 

5 

Mata korekcyjno-masująca (np. 

Jeżyk mini) 
szt 1 do masażu punktów reflektorycznych (motorycznych) 

na stopie; wymiary ok. 30x33 cm 

6 
Taśma rehabilitacyjna - zestaw kpl 1 

Zestaw: 5 metrów niebieska, 5 metrów zielona, 5 

metrów czerwona, szerokość ok. 14,5 cm 

  

7 
Dysk korekcyjny szt 1 

Dysk korekcyjny-poduszka sensomotoryczna; 

wypełniony powietrzem z wypustkami sensorycznymi 

na jednej ze stron; z zaworkiem do regulacji ilości 

powietrza wewnątrz przyboru. 

8 
Trampolina szt 1 

Wymiary ok.: średnica  140 cm, wysokość trampoliny 

– 23 cm, waga 10 kg; dopuszczalna waga osoby 

ćwiczącej  100 kg; poszycie z polipropylenu oraz 

termicznie łączonego karbonu; konstrukcja z stali 

hartowanej odpornej na odkształcenia, min. 34 

sprężyny napinającej poszycie (ocynkowane), 6 nóżek 

wykonanych ze stali, wymagana gwarancja - 24 

miesiące. 

9 
Ringo szt 8 

Ringo – gumowy krążek o średnicy ok. 17 cm, różne 

kolory, 4 sztuki o gładkiej fakturze i 4 sztuki z 

wypustkami sensorycznymi (ringo sensoryczne) 

10 
Piłki do rytmiki szt 8 

Wytrzymała , sprężysta piłka do ćwiczeń rytmicznych, 

średnica ok. 17 cm, waga ok. 280 gr. różne kolory; 

PVC; średnica ok. 17 cm, waga ok. 280 g. 

11 
Wałek z  kolcami szt 1 Wałek z kolcami, przeznaczony do wszelkich ćwiczeń 

ruchowych, wzmacniających, rozciągających, 
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korekcyjnych, rehabilitacyjnych,. masażu i ćwiczeń 

sensorycznych; obciążenie dynamiczne do 300 kg;         

średnica 50-60 cm                                                            

długość 80-90 cm 

12 
Pajączki szt 8 

Pajączek I Generacji, akustyczny korektor, 

sygnalizator wadliwej postawy 

 

 

 

Część III 

Dostawa urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych 

1) urządzenia komputerowe 

LP Nazwa jm Ilość Parametry 

1 Notebook 
 
+ głośniki 
zewnętrzne 

szt. 2 Wymagania: procesor 4-rdzeniowy o prędkości min. 

2GB; pojemność dysku min. 320 GB; RAM min. 3 

GB, przekątna ekranu LCD 117 cali; zintegrowana 

karta graficzna; DVD + RW;  bezprzewodowa karta 

sieciowa; 3 x USB; wyposażenie dodatkowe: głośniki 

stereo, mikrofon, zintegrowana kamera, czytnik linii 

papilarnych, gniazdo głośnikowe; zainstalowany 

system operacyjny: Microsoft Windows 7 Home 

Premium i Microsoft Office; 

dodatkowo - dwa głośniki zewnętrzne; 

Wymagana gwarancja:  min. 24 m-ce 

 

2) specjalistyczne programy komputerowe 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Parametry 

1.  

 

Eduterapeutica logopedia. 

Wersja podstawowa- program 

komputerowy 

 

 

 

szt. 1 

Komputerowy program terapeutyczny do pracy z 

dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy. 

Logopedia – wersja podstawowa, ok. 400 ćwiczeń. 

Program wyposażony w:  słuchawki z mikrofonem 

 program do kalibracji nagrań, naklejki – nagrody dla 

dzieci, ćwiczenia do wydruku: karty pracy i 

wskazówki dla opiekunów; 

działający na platformach MS Windows 

XP/Vista/7 oraz MacOS od wersji 10.5 i więcej; 

spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla 

Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz 
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odpowiadającej jej polskiej normie PN-EN ISO 

13485:2003/AC:2007; 

  

 

 

- zestaw słuchawkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt 3 

 

Creative Fatality Gaming HS-1000  

Rodzaj nauszne zamknięte z mikrofonem 

Częst min. 20 Hz 

Częst max. 20000 Hz 

Czułość 109 dB 

Impedancja 32 Ohm 

Długość kabla / zasięg 

 

2,5 m 

 

 

 

      2. 
Szczerbata paszcza szt. 1 

wykonany w Microsoft Power Point 2003; 

zawiera  książkę z naklejkami: „ Utrwalanie przez 

przyklejanie ” 

3. 
Głów łamanie z głoską sz, ż, cz, szt. 1. 

Program  wykonany został w Microsoft Office Power 

Point 2003; zadania zapisane w postaci plików JPG i 

w zależności od ustawień drukarki do wydrukowania 

w kolorze lub jako czarno – białe;  nie umożliwia 

rozwiązywania zadań na ekranie komputera 

4. 

Pleciuga część pierwsza. 

Zardzewiały rower 
szt. 1 

Program wykonany w Microsoft Power Point 2003. 

do powtarzania w domu możliwość wykorzystania w 

oparciu o program książki z naklejkami: „Utrwalanie 

przez przyklejanie” 

5. 
R czy L szt. 1 Multimedialna gra komputerowa 
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6 

eduSensus - multimedialne 

oprogramowanie do diagnozy 

i terapii logopedycznej 

 

 

szt 1 

Multimedialny program eduSensus Logopedia 

umożliwia prowadzenie profesjonalnej diagnozy  i 

terapii logopedycznej w formie zabawy. Dzięki 

atrakcyjnej grafice oraz wielu animacjom praca 

z programem logopedycznym staje się dla małego 

ucznia wspaniałą przygodą. Ekrany multimedialne 

zostały zaprojektowane zgodnie z metodyką 

postępowania terapeutycznego. Pakiet zawiera:- 

Aplikację logopedy – program zarządzający, - 

Zestawy programów do diagnozy i terapii 

logopedycznej działające z Aplikacją Logopedy: 

 Szereg szumiący, 

 Szereg syczący, 

 Szereg ciszący, 

 Różnicowanie szeregów, 

 Głoska r, 

- Pakiet pomocy tradycyjnych (słuchowiska 

logopedyczne na płytach CD; publikacje z 

ćwiczeniami artykulatorów oraz zestawem la  

biogramów; zbiór obrazków i plakatów 

wspomagających przesiewowe badanie mowy; szereg 

materiałów do ćwiczenia fazy wydechowej) 
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 Zestawy słuchawkowe szt 3 

Rodzaj 
nauszne zamknięte z  

mikrofonem 

Częst min. 20 Hz 

Częst max. 20000 Hz 

Czułość 109 dB 

Impedancja 32 Ohm 

Długość kabla / zasięg 

 

2,5 m 
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