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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej                                                                                         

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Prudniku 
 

 

 

Rodzaj zajęć L.p

. 

Rodzaj 

wyposażenia 

Ilość Opis 

Zajęcia rozwijające 

szczególne uzdolnienia 

 

1 Piec do wypalania 

gliny 

Kod CPV: 

42.34.00.00-1 

 

1 szt 

 

ładowany od góry, elementy grzewcze umieszczone w rowkach, grzanie 

dookoła, stykowy wyłącznik bezpieczeństwa, pojemność  max 50 litrów, 

wymiary wew. (Ø / h) ok. 40cm / 40cm, temperatura max 1300°C, waga 

do 60kg, moc 3,6 kW, zasilanie 230V, programator z oprogramowaniem w 

polskiej wersji językowej, zestaw półek i słupków dystansowych, rolki 

ułatwiające transport pieca, certyfikaty GS i CE spełniające unijne 

standardy i wymogi bezpieczeństwa, 3 lata gwarancji na piec i 

programator,  



2 Blok rysunkowy mały 

Kod CPV: 

22.81.60.00-3 

6 szt 

 

Format A 4, białe kartki 

3 Blok rysunkowy duży 

Kod CPV: 

22.81.60.00-3 

6 szt Format A 3, białe kartki 

4 Blok techniczny 

Kod CPV: 

22.81.60.00-3 

6 szt Format A 4, białe kartki 

5 Arkusze kolorowego 

papieru 

Kod CPV: 

30.19.76.00-2 

40 szt Format A 4, po 5 arkuszy w każdym kolorze (czerwony, zielony, żółty, 

niebieski, brązowy, czarny, fioletowy, pomarańczowy) 

6 Arkusze szarego 

papieru 

Kod CPV: 

30.19.76.00-2 

6 szt Format 150 x 100 

7 Bibuła kolorowa 

Kod CPV: 

30.19.97.80-1 

15 szt Marszczony papier w rolkach, po 3 rolki w różnych kolorach (czerwony, 

zielony, żółty, niebieski, brązowy) 

8 Zeszyt kolorowych 

papierów 

Kod CPV: 

30.19.76.00-2 

6 szt Format A 4 

9 Zestaw  farb 

plakatowych 

Kod CPV: 

44.81.20.00-5 

6 zestawów 12 sztuk kolorowych farb w zestawie 

10 Czarny tusz 

Kod CPV: 

22.60.00.00-6 

3 szt Pojemność 35 ml 

11 Kredki ołówkowe 

Kod CPV: 

37.82.21.00-7 

6 kpl 24 kolory kredek w komplecie 

12 Kredki świecowe 6 kpl 24 kolory kredek w komplecie 



Kod CPV: 

37.82.21.00-7 

 13 Pastele olejne 

Kod CPV: 

37.82.24.00-0 

6 kpl 49 kolorów  pasteli w komplecie 

14 Plastelina 

Kod CPV: 

30.19.00.00-7 

6 kpl 12 kolorów plasteliny w komplecie 

15 Pasta do zębów 

Kod CPV: 

33.71.17.20-0 

6szt Biała pasta w tubce, pojemność: 75 ml, 

16 Kolorowa kreda 

Kod CPV: 

37.82.23.00-9 

6 kpl 12 sztuk kolorowej kredy w pudełku 

17 Wiadro plastikowe 

Kod CPV: 

39.22.43.30-0 

2 szt Pojemność 5 litrów 

18 Miska plastikowa   

Kod CPV: 

39.22.12.40-1 

6  szt Pojemność 2 litry, kształt okrągły 

19 Pojemnik plastikowy 

z pokrywą 

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

2 szt Pojemność 3 litry, prostokątny, wys.15 cm. 

20 Deska drewniana – 

podstawka 

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

6 szt Wymiary 30cm x 30 cm, grubość 2 cm, drewno bukowe lub dębowe  

21 Wałek kuchenny 

drewniany 

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

6 szt Średnica 6 cm 

22 Tłuczek drewniany 

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

6 szt Tłuczek do mięsa, w całości drewniany 



23 Foremki do ciastek  

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

10 szt Foremki plastikowe lub metalowe związane tematycznie ze świętami 

Wielkanocy, o różnych kształtach 

24 Nóż mały 

Kod CPV: 

39.22.00.00-0 

6 szt Rękojeść plastikowa, dł. ostrza 8 cm 

25 Zestaw kredek 

podszkliwnych 

Kod CPV: 

37.82.21.00-7 

2 zestawy 12 szt. w zestawie 

26 Farba podszkliwna 

Kod CPV: 

44.81.20.00-5 

10 szt Każda w innym kolorze 

27 Farba naszkliwna 

Kod CPV: 

44.81.20.00-5 

10 szt Każda w innym kolorze 

28 Glina łatwo topliwa 

Kod CPV: 

14.22.10.00-6 

1 op. Opakowanie zawiera 10 kg gliny 

29 Szkliwo  

 

1 op.  Opakowanie zawiera 5 kg szkliwa 

30 Pędzel  okrągły 

Kod CPV: 

37.82.10.00-9 

20 szt Włosie naturalne, trzonek  z materiału dowolnego 

5 szt o średnicy 3 mm  

5 szt o średnicy 6 mm 

5 szt o średnicy 10 mm 

5 szt o średnicy 15 mm 

31 Pędzel płaski 

Kod CPV: 

37.82.10.00-9 

20 szt Włosie naturalne, trzonek z materiału dowolnego 

5 szt o szer.3 mm 

5 szt o szer.6 mm 

5 szt o szer.10 mm 

5 szt o szer.15 mm 

 32 Fartuch ochronny’ 

Kod CPV: 

18.41.00.00-6 

6 szt Wzrost 146 cm, wkładany przez głowę, wiązany z tyłu, kolorystyka 

dowolna 

Pomoce dydaktyczne na 

zajęcia w zakresie czytania 

33 Klocki logo 1 zestaw Klocki B. Rocławskiego służą do nauki wymowy, czytania, pisania, 

ortografii i matematyki. W kasecie znajduje się 150 klocków                               



i pisania 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

 

z umieszczonym na nich pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków 

interpunkcyjnych i matematycznych. Zielony szlaczek u dołu każdego                 

z czterech wariantów liter umożliwia właściwe umieszczenie oraz 

postrzeganie liter. 

34 Zestaw kontrolny PUS 6 zestawów Plastikowe, zamykane pudełko, w którym znajduje się 12 

ponumerowanych klocków. Zestaw kontrolny służy zawsze w połączeniu z 

książeczkami z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają 

numerom zadań   w książeczkach. W końcowej fazie pracy, poprzez 

porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z 

wzorem znajdującym się     w książeczce, otrzymujemy informację o 

poprawności wybranych odpowiedzi. Praca z tym zestawem daje dziecku 

prawdziwą radość   i satysfakcję z efektów samodzielnego działania: 

wychowuje, kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości i 

samodzielności. 

35 Od gwiazdki do bajki 

– PUS  

zeszyty 1-4  

stanowią kpl  

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

z. 3 – 2 szt 

z. 4 – 2 szt 

Opracowany układ ćwiczeń ma służyć dziecku w rozwoju funkcji analizy         

i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. Ćwiczenia można połączyć z nauką 

pisania, ponieważ stanowią one bardzo dobry materiał do odwzorowania.  

36 Idę do szkoły – PUS 

zeszyty 1-4 

stanowią kpl 

 

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

z. 3 – 2 szt 

z. 4 – 2 szt 

Książeczki pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej. 

Dzieci uczą się łączenia obrazków w pary: logicznie do siebie pasujących        

i niepasujących, których nazwy rymują się i o tej samej nazwie i różnym 

znaczeniu. Dziecko ma również szansę nauki: rozpoznawania kształtów                  

i wielkości, określania kierunków, poszerzenia słownictwa, wzbogacenia 

wiedzy, zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania, 

rozróżniania, wyodrębniania, porównywania i nazywania. 

37 ABC – PUS 

zeszyty 1-2 i 3 

 
 

z. 1- 3 szt 

z. 2- 3 szt 

z. 3 – 2 szt. 
  

Zeszyty wprowadzają dzieci w świat liter, uczą rozpoznawania ich 

kształtu, wielkości, kolejności w alfabecie, a następnie łączenia w wyrazy. 

Pomagają zauważyć różnicę pomiędzy brzmieniem głoski, a jej 

graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia pisowni liter, wzbogacają 

słownictwo i ogólną wiedzę dziecka. 

Zeszyt nr 3 obejmuje swym zakresem dwuznaki.  

 38 Łatwe ćwiczenia do 

nauki czytania – PUS 

zeszyty 1-4 

stanowią kpl  
 

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

z. 3 – 2 szt 

z. 4 – 2 szt 

Seria 4 książeczek ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z 

literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. Dzieci uczą się 

odczytywania wyrazów 1- i 2-sylabowych i ich łączenie z odpowiednimi 

obrazkami, odczytywania całych wyrazów 1- i 2- sylabowych z szeregu 

poznanych liter, odczytywania i łączenia w pary rymujących się wyrazów 



 1 – sylabowych, wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy obrazków, 

określania kolejności liter w alfabecie, utrwalania pojęcia sylaby i 

określenie jej pozycji w wyrazie, uzupełniania wyrazów brakującymi 

samogłoskami. 

39 100 pytań i 

odpowiedzi  

– PUS zeszyty 1-4 

stanowią kpl  
 
 

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

z. 3 – 2 szt 

z. 4 – 2 szt 

Seria skierowana dla dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać        

i tych, które z czytaniem już dobrze sobie radzą. Książeczka uczy 

formułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Dobrane ilustracje uczą 

logicznego myślenia, pobudzają wyobraźnię, zachęcają do samodzielnej 

obserwacji oraz kształcą sprawność ruchową. 

40 Zgadywanki – PUS 

zeszyty 1-4 

stanowią kpl  
 
 

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

z. 3 – 2 szt 

z. 4 – 2 szt 

Rozwiązywanie zagadek uczy twórczego i logicznego myślenia, pobudza 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę. Książeczki te doskonalą 

czytanie ze zrozumieniem, poznawanie zjawisk przyrodniczych, 

rozpoznawanie miesięcy i pór roku po zjawiskach i charakterystycznych 

cechach związanych z przyrodą. 

41 Rzeczownik PUS 

zeszyty 1-2 

stanowią kpl 

z. 1 – 1 szt 

z. 2 – 1 szt 

 

Zestaw ćwiczeń utrwalających pojecie rzeczownika, łączących elementy 

gramatyki, frazeologii i stylistyki. Ćwiczenia oparte na konkretnym 

materiale, dzięki któremu dzieci odkrywają najważniejsze cechy i funkcje 

części mowy, poznają podstawowe zasady ortograficzne związane z 

pisownia rzeczowników, a także ich związki wyrazowe.  

42 Gramatyka na wesoło 

zeszyty 1-2 

stanowią kpl 

z. 1 – 2 szt 

z. 2 – 2 szt 

 

Gramatyka na wesoło jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienia 

gramatyki języka polskiego. Ćwiczenia poszerzają znacznie wiedzę 

dziecka o poznanych częściach mowy i ich związkach wyrazowych. Dają 

możliwość praktycznego zastosowania wyrazów bliskoznacznych, 

przeciwstawnych, zdrobnień, a także różnych form przymiotnika, 

liczebnika, czasownika.  

43 Małymi kroczkami- --

„Kaligrafia” 

„Ćwiczenia 

grafomotoryczne” 

 

2 szt Autor Monika Kraszewska. Opracowane ćwiczenia grafomotoryczne 

utrwalają znajomość liter oraz ich prawidłowy zapis w liniaturze. 

Ćwiczenia wymagają wykonywania szerszych i swobodniejszych ruchów 

reki, sprzyjających jej rozluźnieniu i usprawnieniu. 

44 Dźwięki wokół nas  1 zestaw Zadaniem dziecka jest rozpoznawanie dźwięku i połączenie go                       

z odpowiednia ilustracją. Gra rozwija koncentrację, umiejętność 

rozróżniania dźwięków i wzbogaca słownictwo. 12 plansz o wym. 

13.2x20.4, 120 kartoników, CD z nagraniem dźwięków.  

45 Dźwięki w domu 1 zestaw Dopasowywanie dźwięków pojawiających się w domu do odpowiedniej 



ilustracji. Gra rozwija koncentrację umiejętność rozróżniania dźwięków         

i wzbogaca słownictwo. 12 plansz o wym. 13.2x20.4, 120 kartoników, CD                 

z nagraniem dźwięków.  

46 Papier ksero   

Kod CPV: 

30.19.76.44-2 

 

3 ryzy Papier koloru białego. Do wydruków, kopiowania, rysowania i malowania. 

Format A4. Gramatura 80g/m².  

Pomoce dydaktyczne na 

zajęcia matematyczne 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

 

47 ,,Aby polubić 

matematykę”-Alicja 

Małasiewicz 

1 szt zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, 

zawarte ćwiczenia usprawniają pamięć, operacje pamięciowe, 

spostrzeganie oraz orientację przestrzenną,                                                                 

                                                                                                   

48 ,,Przygotowanie do 

liczenia”- skoroszyt 

1 szt zestaw 40 kart pracy w skoroszycie, ze wskazówkami metodycznymi, 

karty ułożone według zasady stopniowania trudności poruszające tematykę 

dodawania w zakresie 0-100, zaczynając od monografii liczb, a kończąc na 

prostych operacjach liczbowych, zawarte ćwiczenia pomagają w 

opanowaniu pamięciowego liczenia,   

                                                                                                        

49 ,,Krzyżówki 

matematyczne”-Georg 

Bemmerlen 

1 szt zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla nauczycieli klas I-III oraz szkół 

specjalnych, zbiór 60 kart formatu A4 zawiera ćwiczenia oparte na 

podstawowych działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, 

mnożeniu i dzieleniu,                                                                    

                                                                                                        

50 

51 

,,Dreptuś 

matematyk”1 

,,Dreptuś matematyk” 

2 

1 szt 

1 szt 

zawarte w książeczkach zadania służą: utrwaleniu przeliczania  

i odczytywania liczb w zakresie 0-12, obliczaniu dowolnym sposobem 

sum  

i różnic, utrwaleniu symbolicznego zapisu działań matematycznych, 

porównywaniu liczb: mniejsza, większa, szukaniu właściwej liczby w 

ciągu liczb malejących i rosnących, zapoznaniu się z tematyką zbiorów, 

przyporządkowywaniu prostego dodawania i odejmowania odpowiednim 

ilustracjom, rozwiązywane zadania w zabawie z PUS-em  aktywizują  

i pobudzają wyobraźnię dzieci, kształcą zdolność formułowania wniosków  

i samodzielne dochodzenie do wyniku działania,  

 

52 Geometryczne 

kształty drewniane 

1 zestaw 250 drewnianych, kolorowych klocków,  

wym.od 2,3 x 2,1 x 1cm do 5 x 4,3 x 1cm,  



drewniane klocki utrwalają nazwy figur geometrycznych ich własności, 

doskonalą umiejętność klasyfikowania przedmiotów wg wybranej cechy, 

określania liczebności zbiorów, kolorowe figury układane wg kart zadań 

rozwijają spostrzegawczość, twórcze myślenie, służą doskonaleniu: 

koncentracji uwagi, umiejętności analizowania, tworzenia logicznych 

struktur i kombinacji,                                                                                                       

53 Karty zadań 1 zestaw zestaw 20 dwustronnych kart z wzorami układanek geometrycznych o 

dwóch stopniach trudności, format A4, gruby lakierowany karton, wzory 

układanek rozwijają logiczne myślenie, spostrzegawczość, orientację na 

płaszczyźnie, 

                                                                                                        

54 Bingo figury 

geometryczne 

1 zestaw 40 kart o wym. 17,5 x 20 cm, 200 kartoników z zadaniami, karteczki  

do bingo, karty umożliwiają  równoczesną grę całej grupy, gra pozwala  

na poznanie i utrwalenie nazw figur geometrycznych, 

 

55 Plansze z zadaniami 1 zestaw dwie dwustronne tablice z grubego kartonu, o wymiarach 48 x 35 cm, 

zabawy ćwiczące spostrzegawczość, kształtujące intuicję geometryczną, 

umiejętność różnicowania figur pod względem wielkości, koloru, obrysu 

 

56 Kolorowe figury  

do plansz z zadaniami 

1 zestaw zestaw 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 grubościach, wymiary 

największego elementu 7,5 cm, nauka rozpoznawania kształtów, 

szacowania rozmiarów, grupowania figur wg wybranej cechy,  

 

 

57 Komplet 4 kostek  

do plansz z zadaniami 

1 kpl 4 plastikowe kostki o wymiarach ok. 2 x 2 cm, na ściankach kostek 

umieszczone są symbole : mały-duży, cienki-gruby, czerwony - niebieski-

żółty, okrągły – kwadratowy – trójkątny - prostokątny, 

 

58 Bingo dodawanie 1 zestaw plansza z odpowiedziami, 200 kartoników z zadaniami i karteczki do 

bingo, zakres dodawania do 24, 40 kart do gry umożliwia równoczesną 

zabawę dużej grupie, wym. karty 17,5 x 20 cm 

 

59 Bingo odejmowanie 1 zestaw 40 kart do gry umożliwia równoczesną zabawę dużej grupie, zestaw 

zawiera także planszę z odpowiedziami, 200 kartoników z zadaniami i 

karteczki  

do bingo, zakres odejmowania do 24, wym. karty 17,5 x 20 cm 



 

60 Dodawanie do 20 - 

domino 

1 zestaw zestaw z 24 elementów z tworzywa sztucznego o wym. 4 x 8 cm, na 

kartach widoczne są działania, oznaczone czarnym kolorem i wynik 

oznaczony  

na czerwono, poprzez aktywne działania na elementach (dopasowanie 

działań i ich wyników) dzieci doskonalą technikę dodawania w zakresie 

20, 

 

61 Odejmowanie do 20 - 

domino 

1 zestaw zestaw 24 trwałych elementów z tworzywa sztucznego o wymiarach  

4 x 8 cm, na kartach widoczne są działania, oznaczone czarnym kolorem  

i wynik oznaczony na czerwono, poprzez aktywne działania na elementach 

(dopasowanie działań i ich wyników) dzieci uczą się odejmowania w 

zakresie 20, 

 

62 Idziemy na zakupy - 

gra 

1 zestaw 12 kart – wózków, 55 kart z zabawkami, 75 monet, instrukcja 

w zabawie może uczestniczyć nawet 12 graczy, gra w prosty i zabawny 

sposób ćwiczy umiejętność dodawania, uświadamia dzieciom z jakich 

części mogą składać się liczby, przygotowuje również do operowania 

pieniędzmi, 

63 ,,Zegar i kalendarz” - 

książka 

1 zestaw zestaw ćwiczeń przybliżający pojęcie czasu, dzieci uczą się odczytywania 

godzin na zegarze na zegarze tradycyjnymi i elektronicznym, poznają 

nazwy miesięcy, uczą się zapisywania dat, właściwego użycia terminów 

służących do określania czasu; teraz, przedtem, potem, dłużej, krócej, 

dzisiaj, wczoraj, rano, wieczór, rozmieszczenia dni świątecznych w 

kalendarzu, i posługiwania się nim, zawarte w zestawie ćwiczenia również 

rozwijają  i utrwalają umiejętności matematyczne, 

 

64 Poznajemy godziny – 

gra planszowa 

1 zestaw 1 plansza o wymiarach 33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, 1 kostka do gry, żetony  

4 x 7 szt. 30 , ,,karty czasu”, 2 zegary o średnicy 11,5 cm, instrukcja 

 dzieci poznają sposób określania czasu w trzech formach: w postaci 

zapisu cyframi, w postaci  zapisu słownego, w postaci określania czasu za 

pomocą wskazówek zegara, 

 

65 ,,Zegar” – Maria 

Matyszkiewicz 

1 zestaw zestaw 51 kart formatu A4, poprzez kolorowanie, manipulowanie i 

wycinanie w formie zabawy dzieci poznają zasady posługiwania się 

zegarem, 



 

66 Puzzle zegary 2 zestawy 20 puzzli, układając puzzle dzieci uczą się określać godziny, pory dnia i 

czynności z nimi związane, 

 

67 Dni tygodnia – gra 

planszowa 

1 zestaw 1 plansza o wym. 33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, kostka do gry, 60 kart ,,Los”,  

4 puzzle (wym. 16 x 21,3 cm) po 7 elementów, instrukcja 

w trakcie gry dzieci uczą się nazw dni tygodnia, ogólnej orientacji w 

czasie,  

 

68 Miesiące i pory roku –

gra planszowa 

1 zestaw 1 plansza owym.33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, 1 kostka do gry, 4 puzzle o 

wym. 15 x 11,3 cm po 6 elementów, 4 tabliczki z nazwami miesięcy ( 12 

szt.), tabliczki z nazwami dni (7 szt.), 8 żetonów, instrukcja 

podczas gry i zabawy dzieci  uczą się nazw i kolejności miesięcy oraz ich 

związku z następującymi po sobie porami roku, 

 

69 ,,Skoncentruj się 1” 

PUS 

1 szt zawarte w książeczkach zadania wpływają na rozwój aktywności 

poznawczej, stopniowo wydłużają okresy koncentracji uwagi, 

uwrażliwiają spostrzegawczość poprzez obserwowanie kształtu, wielkości, 

położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, 

segregowanie, wyszukiwanie różnic i podobieństw, utrwalenie właściwej 

terminologii służącej trafnemu opisowi stosunków przestrzennych, 

 

70 ,,Skoncentruj się 2” 

PUS 

1 szt 

71 Klocki matematyczne 1 zestaw 100 kostek o wym. 2 x 2 cm, w 10 kolorach, pomoc do zabaw 

rozwijających logiczne myślenie, służąca do nauki przeliczania, 

sortowania, mierzenia, dodawana i odejmowania,  

 

 72 Matematyczny twist – 

gra planszowa 

1 zestaw 2 plansze do ruletki, 8 kart do gry, zmywalny mazak, ruletka o wymiarach  

20 x 20 cm,  3 paski z obrazkami pożywienia,  

dzięki kartom zadań dzieci wykonują działania dodawania i odejmowania, 

uczą się ciągów liczb, dokonują zakupów produktów spożywczych, gra 

uświadamia uczniom konieczność zastosowania działań matematycznych  

w codziennych czynnościach – zakupach, w praktyczny sposób uczy 

dysponowania pieniędzmi 

Zajęcia logopedyczne 

Kod CPV: 

33.69.30.00-4 

73 Program 

multimedialny 

wspierający terapię 

1 zestaw- 4 

płyt 

  Cztero-częściowy program do wczesnej terapii zaburzeń mowy, funkcji 

poznawczych i percepcyjno- motorycznych. Przeznaczony dla dzieci               

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w tym słabosłyszących, 



 

 

 

logopedyczną 

(Wspomaganie 

rozwoju. Z Tosią 

przez pory roku). 

niesłyszących i z autyzmem. Na poszczególnych płytach znajdują się 

zadania- ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności o tematyce 

czterech pór roku- na każdej płycie ujęta jedna pora roku. Ćwiczenia 

kształcą w zakresie dziesięciu różnych sprawności. Wyrób medyczny –

spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrobów medycznych             

i odpowiadającej jej polskiej normie PN-EN ISO. Posiada znak CE, jest na 

liście środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji.     

74 

 

 Wibratory 

logopedyczne 

2 szt 

 

 

Wibrator logopedyczny plastikowy do masażu jamy ustnej z wymiennymi 

końcówkami o różnej powierzchni i kształcie.  

Wibrator posiada atest medyczny – zasilany są bateriami 

75 Wibrator 

logopedyczny 

1 szt Wibrator logopedyczny metalowy do masażu jamy ustnej z czterema 

wymiennymi końcówkami o różnej powierzchni i kształcie. 

Wibrator posiada atest medyczny – zasilany są bateriami 

76 Wibrator 

logopedyczny 

2 szt Wibrator logopedyczny do nauki poprawnej artykulacji głoski „r”- 

plastikowy 

Wibrator posiada atest medyczny – zasilany są bateriami 

77 Wibrator 

logopedyczny 

1 zestaw Wibrator logopedyczny wysokoamplitudowy do masażu twarzy z  

wymiennymi końcówkami o różnej powierzchni. Zestaw plastikowy 

Wibrator posiada atest medyczny – zasilany są bateriami 

78 Szpatułki do masażu 

logopedycznego    

1 zestaw Szpatułki plastikowe do masażu logopedycznego, 4 sztuki -posiadające 

atest medyczny.  

79 Narzędzia do 

pionizacji i 

lateralizacji języka     

1 zestaw Narzędzia plastikowe do pionizacji języka, 4 sztuki – posiadające atest 

medyczny. 

80 Eyepop dmuchawka 

aligator do ćwiczeń 

oddechowcyh    

2 szt Dmuchawka plastikowa w kształcenie aligatora – posiadająca atest 

medyczny. 

Pomoce dydaktyczne na 

zajęcia socjoterapeutyczne 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

 

81 „Odkrycia” – gra 

terapeutyczna. 

 

1 zestaw Gra planszowa zawierająca: składaną kolorową planszę, 32 karty: 20 kart 

ilustrowanych przedstawiających różne scenki wzięte z żyia  i 12 kart do 

zadawania pytań, książeczkę z instrukcją gry, 5 różnych, drewnianych 

pionków w formie zwierząt w pięciu kolorach, kostkę do gry. 

Przeznaczona jest dla 2 – 4 graczy.   

82 Wyrazy twarzy. 

 

1 zestaw 48 kolorowych zdjęć, na których pokazane są dzieci przeżywające różne 

emocje, sposoby ich wyrażania czy mimikę twarzy. Wymiary kart: 10,5 x 

13,5 cm.  

83 Ekspresje – 1 zestaw Gra wykonana z drewnianych tabliczek przedstawiających różne emocje , 



układanka 

drewniana. 

 

np. radość, smutek, strach, złość itp. Zawiera 18 elementów: po 6 tabliczek 

przedstawiających włosy, oczy i usta, z których da się ułożyć 6 twarzy 

przedstawiających konkretne emocje. W skład zestawu wchodzą 3 

drewniane kostki z rysunkami części twarzy zgodne z obrazkami na 

tabliczkach. Całość umieszczona w drewnianym opakowaniu.  

84 „Odwagi” – 

historyjki 

obrazkowe. 

 

1 zestaw Siedem historyjek obrazkowych (8 – 14 obrazków w każdej) 

przedstawiających problem lęku u dzieci, np. przed ciemnością, burzą, 

rozstaniem z rodzicami itp.  

Każda seria posiada kartę z symbolem (!?) oraz 75 obrazków o wymiarach 

9 x 9 cm.  

85 Dzwoneczki na rękę. 

 

3 op. Taśma nylonowa o długości 23 cm, na której są umieszczone 4 

dzwoneczki, średnica dzwonka – 2 cm. Pakowane po 2 sztuki.  

 86 Dzwoneczki na pas. 

 

3 szt. Taśma nylonowa o długości 81 cm, na której jest umieszczonych 10 

dzwonków, średnica dzwonka – 2 cm. 

87 „Teraz Twoja kolej”. 

Autor: Elizabeth 

Zollem 

 

1 szt Książka dotyczy lobbingu i przemocy w szkole. Zawiera kilka opowiadań, 

których bohaterowie stali się ofiarami różnych form przemocy szkolnej, 

ale jednocześnie znaleźli sposób na świadome przeciwstawienie się 

agresji. Książka posiada 92 strony.   

88 „Powiedz mi co 

odczuwasz”. 

Ćwiczenia dla dzieci  

z zaburzeniami ze 

spektrum.  

Autor: Jagoda 

Cieszyńska 

 

1 szt Książka zawierająca ćwiczenia wspomagające opanowanie niewerbalnych 

zachowań komunikacyjnych i językowych – dla dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych.    

Format : 15,5 x 21, 5 cm, 38 kart.   

89 „Bajki dodają 

odwagi”. 

Autor: Brigitta 

Schieder. 

 

1 szt Książka zawierająca wybór bajek poruszających problematykę 

wychowania dzieci i młodzieży, tworzenia się ich osobowości, wpajania 

wartości moralnych. Zawiera również omówienie symboliki bajek oraz 

propozycję zajęć socjoterapeutycznych. Format: 17 x 19 cm, 144 strony.  

90 Karty – „Jestem 

grzeczny”. 

 

1 zestaw Gra składająca się z pary kart ilustrujących zachowania poprawne oraz 

niewłaściwe u dzieci. Karty posiadające element samokontroli. 34 karty  

o wymiarach 9 x 9 cm wraz z instrukcją.    

91 Karty – ostrożność  

i bezpieczeństwo.  

1 zestaw Karty z rysunkami ukazujące różnego rodzaju sytuacje, a w nich pożądane  

i niepożądane zachowania dzieci. Karty posiadają element samokontroli. 



 34 karty o wymiarach 9 x 9 cm wraz z instrukcją.        

92 Książka – „Wartości  

w życiu społecznym”. 

Autor: Esteve Pujol, 

Pons Inez Luz 

Gonzalez 

 

1 szt Książka poruszająca zagadnienia jak uczyć dzieci: szacunku, tolerancji, 

wytrwałości itp. Zawiera również gry, opowiadania, zabawy i ćwiczenia. 

Format: 20, 5 x 27 cm, 192 strony, oprawa: twarda.  

93 Obrazy – co się 

zadziało? 

 

1 zestaw Obrazy przedstawiające 32 sytuacje problemowe (każda zawiera 3 – 7 

obrazków), w których może znaleźć się dziecko w domu, szkole, sklepie, 

grupie rówieśników.  

Zestaw zawiera 143 karty o wymiarach 9 x 9 cm.  

94 Gruszka – kształtka 

rehabilitacyjna.  

 

2 szt Miękka i wygodna gruszka, wykorzystywana do relaksacji, wypełniona 

granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta 

trwałą tkaniną bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Waga: ok. 

2, 7 kg. 

2 sztuki – gruszka mała zielona i gruszka mała pomarańczowa.  

 95 Talerz do bujania. 

 

1 szt Wykorzystywany do relaksacji przez jedno lub dwoje mniejszych dzieci. 

Od 2 roku życia. Bezpieczna budowa chroniąca przed przyciśnięciem 

palców. Średnica 75 cm, wysokość 14 cm.  

96 Książka „Utulanki 

czyli piosenki na 

dziecięce masażyki”. 

Autor: Bolesław 

Kołodziejski 

 

1 szt Książka zawierająca teksty i zapis nutowy prostych wierszyków, 

wykorzystywanych podczas masażu relaksacyjnego. Obok tekstów 

znajdują się sugestie dotyczące form masowania. Do wydania dołączona 

jest płyta CD z nagraniami tekstów. Format: 14 x 12, 5 cm, 80 stron.  

97 Piłeczka Jeżyk. 

 

1 szt Miękka piłka z wypustkami, wykonana z dobrej jakości gumy,  do zabawy  

i relaksacji dla dzieci. Średnica 5 cm. 

98 Tuby dźwiękowe. 

 

1 zestaw Tuby wykonane z wysokiej jakości plastiku. Kolorowe i lekkie tuby 

wydające różne dźwięki w zależności od długości tuby. Zestaw 

zawierający 8 tub o długości od 30 do 63 cm.  

99 Gra planszowa 

„Grzybobranie”. 

 

1 zestaw Kolorowa gra dwustronna, w trakcie której, po jednej stronie, gracze 

wędrują po planszy i zbierają grzyby. Po drugiej stronie znajduje się druga 

gra,  

w której gracze muszą wykonywać zabawne zadania opisane na kolejnych 

polach planszy. Dwustronna plansza o wymiarach 42 x 31 cm, zawiera 

również 25 plastikowych pionków – grzybków.   



100 „Zabawy i ćwiczenia 

na cały rok”. 

Autor: Anna 

Franczyk, Katarzyna 

Krajewska 

1 szt Książka zawierająca zebrane i opisane zabawy i ćwiczenia 

wykorzystywane w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem, z 

zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, 

myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanymi niesprawnymi ruchowo. Format: 16 x 23, 5 cm, 146 stron.   

Gimnastyka korekcyjna 

Kod CPV: 

37.41.43.00-6 

33.69.30.00-4 

 

 

101 Wyciąg grawitacyjny 

"PAJĄK" WG-01 
1 szt długość - 480 mm, wysokość - 620 mm, szerokość - 530 mm, waga - 9 kg, 

urządzenie wykonane z metalu, zawieszane na drabinkach 

gimnastycznych, zawierające elementy tapicerskie. Przeznaczony do 

ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, mięśnie brzucha oraz grzbietu 

w pozycji zwisu, z podparciem na przedramiona. Szczególnie przydatny 

w usprawnianiu dzieci i młodzieży z obniżoną siłą mięśniową. Możliwość 

dobrania odpowiedniej pozycji wyjściowej, pozwala na korekcją 

skrzywień bocznych kręgosłupa oraz wad klatki piersiowej.  

102 Komplet taśm 

elastycznych do ćwiczeń 
2 kpl Komplet 4 taśm gumowych w różnych kolorach, Długość taśmy – 1,2 m. 

103 Piłka rehabilitacyjna 

0,5kg 
2 szt waga - 500 g, średnica 16 cm – wykonana ze skóry  

104 Piłka rehabilitacyjna 2 

kg 
2 szt waga - 2000 g, średnica 20 cm, wykonana ze skóry  

105 Ławeczka skośna na 

mięśnie brzucha. 

1 szt Optymalny kąt nachylenia, zapobiegający bólom pleców. 

Metalowa z obiciem tapicerskim, twarda pianka, odpinany pokrowiec. 

wymiary: dł. 130 x szer. 34 x wys. 48 cm.  

Muzykoterapia                          

i dogoterapia 

 

106 Kauczukowe ringo 

Kod CPV: 

37.40.00.00-2 

4 szt średnica 15cm, grubość 2,5cm, w podstawowych kolorach-żółty, 

czerwony, niebieski, zielony.  

107 Kauczukowe ringo 

Kod CPV: 

37.40.00.00-2 

4 szt średnica 17cm, grubość 3cm, w podstawowych kolorach-  

 żółty, czerwony, niebieski, zielony.  

108 Piłka gumowa 

Kod CPV: 

37.40.00.00-2 

8 szt średnica 6,5cm, w podstawowych kolorach.  

109 Miska dla psa 

Kod CPV: 

39.22.12.40-1 

4 szt z tworzywa, pojemność 0,5 litra, w podstawowych kolorach.  

110 Smycz nylonowa 

Kod CPV: 

39.54.00.00-9 

4 szt długość 120cm, w podstawowych kolorach.  



111 Obroża  

Kod CPV: 

39.54.00.00-9 

4 szt. długość 45-50cm, w podstawowych kolorach.  

112 Taśma nylonowa 

treningowa 

Kod CPV: 

39.54.00.00-9 

1 szt Długość 10m.  

113 Smakołyki 

Kod CPV: 

15.71.30.00-9 

5 szt Maced, Mix mięsnych przysmaków 300g.  

 

114 Torba transportowa 

(mobilny domek) Pet 

Home 

Kod CPV: 

18.93.00.00-7 

1 szt wielkość XL 106x71x68.  

 

115 Szczotka gumowa 

Kod CPV: 

39.22.42.00-0 

2 szt Szczotka na dłoń z gumowymi włosiem.  

116 Szczotka drewniana 

Kod CPV: 

39.22.42.00-0 

2 szt Szczotka drewniana z naturalnym włosiem .  

117 Puzzle piankowe 

podłogowe 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

2 zestawy Puzzle piankowe, alfabet-cyfry ,17x17cm. 36 szt w zestawie. 

118 Zabawka logiczno –

zręcznościowa 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 szt Łowca przysmaków (Dog Fighter) Nina Ottosson. Zabawka drewniana z 

przesuwnymi kołkami.  

119 Zabawka logiczno –

zręcznościowa 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 szt Łowca przysmaków (dog trubble) labirynt, Nina Ottosson Zabawka 

drewniana z przesuwnymi kołkami.  

120 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik  “The Best Classics...Ever !”, muzyka poważna 

składanka 4CD.  



121 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik  “The Best Classics...Ever! Vol 2”, muzyka 

poważna składanka 4CD.  

122 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik „The Best Disco…Ever” , składanka 4CD. Cena  

123 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik RMF FM „Najlepsza Muzyka Po Polsku” składanka 

4CD.  

124 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik RMF FM „Najlepsza Muzyka Po Polsku Vol 2” 

składanka 4CD.  

125 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik RMF FM „Clssic Yoga” muzyka relaksacyjna 2 CD.  

126 Płyty CD z muzyką 

Kod CPV: 

32.35.30.00-2 

1 kpl Wydawnictwo Empik  „Essensial Music For Healing and Wellnes” 10 CD 

muzyka relaksacyjno – medytacyjna.  

127 Radioodtwarzacz 

przenośny 

Kod CPV: 

32.34.42.10-1 

1 szt Minimalne wymagania: 

system fonii- Stereo, Moc [W] – 40, 8 cm głośniki pełnozakresowe, Dwa 

13cm głośniki Super Woofers z regulacją poziomu , Zastosowane 

technologie- USB, wbudowana stacja dokująca do iPoda, 1-bitowy 

przetwornik D/A, Wyświetlacz LCD. Rodzaje odtwarzanych płyt - CD, 

CD-R, CD-RW, MP3, WMA, inne –pilot, 4 tryby korekcji dźwięku.  

 128 Zestaw instrumentów 

do muzykoterapii 

Kod CPV: 

37.31.00.00-4 

1 zestaw Zestaw instrumentów zawiera: 

- tamburyn o śr. 20cm, 

- maxi quiro z pałeczką ,dł.27cm, 

- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł,27cm, 

- 5 trójkątów z pałeczkami o wymiarach, 20cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 

10,5 cm 

- kastaniety drewniane 1 para śr. 5,5 cm 

- kastaniety z rączką 1 sztuka 

- marakasy drewniane1 para dł,23cm 

- drewniany tanblok, dł 20cm, śr 4,5cm 

- podwójny tanblok z pałeczką wym.20cm, śr 4,5cm 

- podwójny tanblok z pałeczką wym. 20cm, śr. 3,5cm 



- klawes 1 para, dł,20cm, średnica 2,2cm 

- marakas wałek, dł.20,5 cm, śr, 5cm 

wszystko zapakowane w torbę o wymiarach po złożeniu 42x 42 cm. 

 129 Woreczki szmaciane 

kolory 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 zestaw W zestawie 8 szt. w różnych kolorach o wym. 10x10cm 

 130 Woreczki szmaciane 

cyfry 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 zestaw Woreczki z grochem. W zestawie 10 szt. w 5 kolorach o wym. 10x10cm 

 131 Woreczki szmaciane z 

alfabetem 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 zestaw Woreczki z grochem. W zestawie 26 szt. w 5 kolorach o wym. 10x10cm 

 132 Łatwe piosenki dla 

dzieci Beatrix 

Podolska 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 szt Książka, miękka oprawa, format B5, 162 strony, data wydania: 2009 r. 

Jest to zbiór piosenek dla dzieci, ułożonych według stopnia trudności. 

Melodie pochodzą z różnych krajów. Skala piosenek i ambitus melodii 

dostosowane są do możliwości głosowych dzieci od lat trzech 

do dziesięciu. Teksty są łatwe i zrozumiałe. Celem zbioru jest ułatwienie 

systematycznego rozwijania słuchu muzycznego dzieci, a przede 

wszystkim dostarczenie im radości śpiewania.  

 133 Piosenki dla dzieci na 

różne okazje Jolanta 

Kucharczyk 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 szt Śpiewnik, format B5, 72 stony, 2 płyty CD 

Jest to zbiór 34 piosenek zawierających teksty utworów, chwyty gitarowe 

oraz zapisy nutowe. Płyty dołączone do śpiewnika zawierają wersję 

instrumentalną i wokalną. 

 134 Kinezjologia 

edukacyjna Elżbieta 

Dzionek 

Kod CPV: 

39.16.21.00-6 

1 szt Książka, miękka oprawa, 55 stron, wymiary 160x235 mm 

W książce zaprezentowano scenariusze wykorzystujące elementy 

Gimnastyki Mózgu. Scenariusze zawierają zestaw ćwiczeń nakierowanych 

na konkretny cel, taki jak: rozwijanie umiejętności czytania, pisania i 

rysowania, rozwijanie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie 

postaw twórczych.  

 135 Namiot plażowy  

Kod CPV: 

39.52.25.30-1 

1 szt Namiot plażowy z poliestru o wym. 200x130x90 cm. 



 

 
1. Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny służyć będą do realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. 

2.  Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny musi być spójne z założeniami projektu   Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w celu realizacji standardu IV i V. 

3.  Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny są niezbędne do realizacji programów nauczania wybranych przez nauczycieli w celu realizacji nowej 

podstawy programowej z danego przedmiotu.  

4. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat CE. 

 

 

 

 


