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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

W SPECJALNYM OŚRDOKU SZKOLNO –WYCHOWAWCZYM                          

W GŁOGÓWKU 

 

L.p. Pomoce dydaktyczne na 

zajęcia 

socjoterapeutyczne i 

psychoedukacyjne   

 
KOD CPV: 39.16.21.00-6 

Ilość Opis                                                           

1 Klocki  Wedgits Junior   1 zestaw Zestaw klocków z tworzywa składających się z 

15 dużych elementów ( wymiary od 2 do 12 cm 

), przeźroczystej podstawy i 48 kart 

ilustrujących przykładowe budowle. 

Pobudzają do formułowania złożonych myśli, 

podejmowania prób i konstruowania. Ponadto 

udoskonalają orientację przestrzenną, 

umiejętności spostrzegawcze, zręczność. 

2 Coolowy Magnes- 

twórcza zabawka 

1 zestaw Twórcza zabawka  składająca  się z 30 

magnetycznych piramid, które mogą być 

demontowane i układane na nieskończenie 

wiele możliwości. Doskonale rozwija 

wyobraźnie przestrzenną. Jest to 96 

stronnicowa książeczka z przykładowymi 

projektami na zabawę 

3 Rozwiązywanie 

konfliktów w szkole 7 

historyjek obrazkowych 

+CD z nagraniem 

1 zestaw Zestaw składa się z 7 prostych historii 

(opowiadań edukacyjnych) ukazujących 

sposoby rozwiązywania różnych konfliktów 

oraz konsekwencje podejmowania dobrych lub 

złych decyzji. Rozwój każdej historii jest 

przedstawiony na 4 kartach z  ilustracjami , 2 



ostatnie karty są dwustronne i pokazują dwa 

możliwe rozwiązania. 

Zestaw zawiera: 

- 30 kart ( ilustracji ) o wymiarach 17 x 14cm 

przedstawiających rozwój akcji 7 historii 

- 2 karty ze znakiem zapytania. 

-1 płyta CD audio z nagraniem 7 prostych 

historii o dwóch różnych zakończeniach do 

wyboru 

(razem 14 historii ) 

- przewodnik do płyty CD - teksty opowiadań i 

czarno-białe rysunki do kolorowania. 

- 4 podstawki drewniane do kart. 

4 Bajki terapeutyczne 

Audio 

1 kpl Książka „ Bajki terapeutyczne” Maria Molicka. 

Wydanie audio. Cz. 1  i cz. 2  

5 Problemy jak je 

rozwiązać- historyjki 

obrazkowe 

1 zestaw Dzieci przeżywają wiele codziennych sytuacji 

konfliktowych albo jako uczestnik, albo jako 

obserwator. Przedstawione historyjki omawiają 

wybrane trudne sytuacje, przy czym 

zakończenie może być dowolne. Dobierając 

kartę z rozwiązaniem według własnego uznania 

dzieci tworzą osobiste historie, często 

wynikające z ich doświadczenia życiowego. 

Zestaw zawiera: 

- 75 kolorowych  obrazków wykonanych z 

grubej, lakierowanej tektury o wymiarach 

9x9, wraz z instrukcją  

-opakowanie: zamykane kartonowe pudełko 

6 Co czujesz ? - karty pracy 1 zestaw Zastosowane kart pracy : 

-rozpoznawanie i nazywanie uczuć  

- rozmowa o uczuciach własnych i innych osób 

- dyskutowanie i omawianie sposobów radzenia 

sobie z własnymi emocjami 

Zestaw zawiera: 

- 50 kart  o wymiarach 9 x9 w czerwonej ramce 

w postaci rysunków ilustrujących emocje ( 

płacz, zaskoczenie, szczęście złość itp. 

- 40 zdjęć w niebieskiej ramce 

przedstawiających emocje wyrażone przez 

kobietę , mężczyznę, dziewczynkę i chłopczyka 

- instrukcja 

7 Dobre zachowanie - 

układanka 

1 zestaw Na zasadzie przeciwieństw karty ukazują dobre 

i złe zachowanie się wobec innych. Dobieranie 

obrazków uczy i zachęca do dyskusji. 

Zestaw zawiera: 

- 34 tekturowe  karty o wymiarach 9 x 9  

- instrukcja 

8 Domino „ Gra Twarzy” 1 zestaw Przeznaczone w ramach wychowania społeczno 

– moralnego dzieci i młodzieży. 

 



Kształcenie emocjonalności dzieci oraz 

rozwijanie samoświadomości i świadomości 

własnego ciała. 

Zestaw zawiera: 

30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z 

kolorowymi rysunkami dziewczynki 

wyrażającymi różne emocje mimiką oraz 

gestami. Całość umieszczona w drewnianej 

skrzynce o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm z 

wysuwanym wieczkiem. 

9 Gra memory „ Nasze 

emocje” 

1 zestaw Gra zawiera ilustracje różnych emocji do 

wykorzystania na zajęcia dotyczących 

rozwijania emocjonalności,  poznawania 

słownictwa dotyczącego uczuć i emocji , 

rozpoznawania przeżywanych uczuć i emocji. 

Zestaw zawiera: 

40 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z 

kolorowymi rysunkami zwierzątek 

wyrażającymi różne emocje. Całość 

umieszczona w drewnianej skrzynce o 

wymiarach 23 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym 

wieczkiem. 

10 Jak mogę to naprawić 

Wyrzuty sumienia w 

sytuacjach codziennych-

historyjki obrazkowe 

1 zestaw Przemyślane historyjki obrazkowe zachęcają do 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie "Jak mogę 

wybrnąć z sytuacji i naprawić wyrządzoną 

szkodę?" Jak mam się zachować, gdy kogoś 

zraniłem lub obraziłem? Przyznam się do błędu, 

czy też wyprę się wszystkiego? Jak obchodzę 

się z moimi wyrzutami sumienia? Czy można w 

ogóle naprawić wyrządzoną krzywdę i w jaki 

sposób? 

Zestaw zawiera: 

- 9 historyjek po 5-9 kart każda 

-16 kart z symbolami 

- łącznie 74 karty z twardej, laminowanej 

tektury o wymiarach 9 x9 

- instrukcja 

- opakowanie : zamykane, kartonowe pudełko 

11 Blok rysunkowy 

KOD CPV: 22.81.60.00-3 

4 szt A3 biały     

12 Kolorowe brystole 

KOD CPV: 30.19.76.00-2 

6 szt Duże, format  A1, 3szt w kolorze niebieskim  i 

3 szt w kolorze czerwonym 

13 Flamastry 

KOD CPV: 30.19.21.26-0 

1 zestaw Grube, zestaw 12 kolorów 

14 Modelina 

KOD CPV: 30.19.00.00-7 

1 zestaw Zestaw 6 kolorów 

15 Farby akrylowe 

KOD CPV: 44.81.20.00-5 

1 zestaw Zestaw 6 kolorów 

16 Kredki ołówkowe 

KOD CPV: 37.82.21.00-7 

1 zestaw Zestaw 12 kolorów 



 ZAJĘCIA Z 

HIPOTERAPII 

  

17 Kask ochronny 

 

KOD CPV: 18.44.42.00-5 

 

 

2 szt 

Kask przeznaczony do jazdy konnej dla dzieci 

spełniający normy EN 1384.Wykonany ze 

sztywnego niebrudzącego materiału. 

Karbonowe wykończenie. Wentylacja przez 2 

otwory z siatką z przodu i 4 z tyłu. 

Trzypunktowe zapięcie. Kask posiada 

bezstopniową regulację obręczy w obwodzie 

głowy (ułatwia dopasowanie). Rozmiar na 

dziecko w wieku 8-10 lat. 

18 Spodnie do jazdy konnej -

Bryczesy  

KOD CPV: 18.41.00.00-6 

2 pary 

 

Spodnie przeznaczone do jazdy konnej 

wykonane z miękkiego-wygodnego materiału 

(bawełna 95%, lycra 5%). Szczególnie 

wygodne dla dzieci. Leje kolanowe wykonane z 

materiału zamszopodobnego. Na dole nogawki 

znajdują się rzepy do lepszego dopasowania 

spodni w kostce. Kieszonka zapinana na zamek. 

Dwukolorowe. Na nogawkach wyhaftowane 3 

koniki . Rozmiar mały dziecięcy na 8-10 lat 

19 Ochraniacze na łydki do 

jazdy konnej – Sztylpy 

KOD CPV: 18.14.30.00-3 

 

2 pary 

Bardzo mocne, funkcjonalne sztylpy zrobione z 

siateczkowatego materiału połączonego z 

imitacją skóry. Bardzo dobrze dopasowuje się 

do każdej szerokości łydki dzięki elastycznym 

wstawkom. Chronią przed obtarciami.  Rozmiar 

mały dziecięcy na 8-10 lat 

20 Kamizelka jeździecka z 

ochraniaczem na plecy 

typu „żółw” 

KOD CPV: 18.14.30.00-3 

 

2 szt 

Wodoodporna, ciepła kamizelka dla dzieci. W 

komplecie z ochraniaczem kręgosłupa  typu” 

żółw”. Posiada kieszeń w wewnętrznej części 

podszewki umożliwiającą łatwe wkładanie i 

wyjmowanie żółwia. Rozmiar mały dziecięcy 

na 8-10 lat 

21 Sztyblety skórzane 

KOD CPV: 18.81.00.00-0 

2 pary Krótkie buty do jazdy konnej wykonane z 

dobrej jakości skóry. Gumowa antypoślizgowa 

podeszwa, skórzana wyściółka, po bokach 

gumowe wstawki ułatwiające ubieranie. 

Rozmiar dziecięcy 8-10 lat 

22 Rękawiczki do jazdy 

konnej 

18.42.40.00-7 

2 pary Rękawiczki przeznaczone do jazdy konnej, 

wykonane z bawełny, zapinane na rzep na 

nadgarstkach. Na palcach antypoślizgowe 

pokrycie (gumowe kuleczki), które zapobiega 

wyślizgiwaniu się wodzy z rąk. Rozmiar mały 

dziecięcy na 8-10 lat 

 

 

 

POMOCE 

DYDAKTYCZNE NA 

ZAJĘCIA Z 

DOGOTERPII 

KOD CPV: 39.16.21.00-6 

  

 

23 Łowca przysmaków 

 

1 zestaw XXX/Wielkość pudełka: 

dł.35,5 cm,szer.37cm,wys.5cm. 



Zestaw zawiera: drewnianą podstawę, 7 małych 

klocków, 2 duże klocki 

24 

 

Tornado zapachów 

 

1 zestaw XX/ Wielkość pudełka: 

dł.20cm,szer.25cm,wys.10,5cm. 

Zestaw zawiera: 4 plastikowe tarcze, 3 klocki 

25 

 

Domino z Nagrodami 

 

1 zestaw XX/ Wielkość pudełka: 

dł.25,5cm,szer.41cm,wys.4,5cm 

Zestaw zawiera: drewnianą podstawę, 5 

klocków, 

4 ruchome klapki 

26 

 

Kasyno Smaku 

 

1 zestaw XXX/ Wielkość pudełka: 

dł.37cm,szer.28cm,wys.4cm 

Zestaw zawiera: drewnianą podstawę, 

8szufladek 

27 

 

Wieża z Przyciskami 

 

1 zestaw XX/ Wielkość pudełka: 

dł.41cm,szer.26,5cm,wy,8klocków s.5cm 

Zestaw zawiera: drewnianą wieżę, 9 klocków 

28 Smaczna Mata 

 

1 zestaw XX/Wymiary:dł.86 cm, szer. 86 cm. Zestaw 

zawiera: dywanik 6 warstw. 

29 Labirynt Zręczności 

 

1 zestaw XX/ Wielkość pudełka: 

dł.27,5cm,szer.41cm,wys.5cm. 

Zestaw zawiera: drewnianą podstawę,5 

klocków 

30 Smaczna Zgadula 

 

1 zestaw XXX/ Wielkość pudełka: 

dł.30cm,szer.30,5cm,wys.6cm. 

Zestaw zawiera: plastikową podstawę,9 

klocków 

31 Twister  Dla Psa 

 

1 zestaw XXX/ Wielkość pudełka: 

dł.35cm,szer.35cm,wys.5,5cm. 

Zestaw zawiera:plastikową tarczę, 10 

ruchomych klapek, 10 klocków 

 Diagnoza wad postawy 

KOD CPV: 33.14.16.25-7 
  

32 
Podograf 

1 szt 
Narzędzie diagnostyczne Służy do badania stóp 

pacjenta metodą odbicia tuszem podłoża stopy. Na 

podstawie odbicia śladu stopy otrzymujemy szereg 

informacji koniecznych w trakcie diagnozowania i 

leczenia następujących schorzeń: - wady stopy: 

płaskostopie, stopa koślawo-płaska, koślawość 

palucha 

Podograf wykonany jest w kształcie podłużnego 

płaskiego składanego pudełka. W zestawie wałek 

do smarowania powierzchni membrany. Podograf 

wykonany jest w kształcie podłużnego płaskiego 

składanego plastykowego pudełka, w zestawie jest 

wałek do smarowania powierzchni membrany. 

Urządzenie b. lekkie i wygodne do przenoszenia  

Wymiary: złożony 



dł. 35 cm, szer. 25cm, wys. 2 cm Waga:0.5 kg 

33 Narzędzie do 

monitorowania 

deformacji kręgosłupa i 

klatki piersiowej 

(Gibotorakometr – 

„Żółw”) 

1 szt Narzędzie diagnostyczne 

Jest prostym i łatwym w użyciu przyrządem 

pozwalającym na monitorowanie wielkości 

deformacji kręgosłupa oraz klatki piersiowej. 

Wyposażony w swobodnie przesuwane hamowne 

metalowe pręty pozwalające odwzorować kształt 

ciała. 

Dane techniczne: 
długość - 610  mm 

wyposażony w 28 przesuwnych prętów dł.150 mm 

 

 GIMNASTYKA 

KOREKCYJNA 
KOD CPV: 33.69.30.00-4  

  

34 Poduszka wypełniona 

powietrzem 

(Dynair extreme) 

1 szt Średnica 80 cm 

Maks. obciążenie 200 kg 

Materiał: Ruton, wentyl z zatyczką. 
Wypełniona powietrzem poduszka do treningu 

mięśni pleców i ćwiczeń wzmacniających 

kręgosłup w pozycjach na plecach i brzuchu. Po 

jednej stronie wypustki do stymulacji, druga strona 

gładka.  

35 Taśma rehabilitacyjna 4 szt Moc: słabego oporu (żółta)  

Długość: 1,5 m 

 

naturalne, wykonane z lateksu. Odpowiednie dla 

osób w każdym wieku, o różnym stopniu 

sprawności fizycznej. Zapewniają prowadzenie 

ćwiczeń z progresywnym oporem.  

36 Drążek z ciężarkami 

(Flexi Bar Kids) 

1 szt Opór: mały – dla dzieci 

Długość: 150 cm 

Drążek zakończony dwoma ciężarkami z 

kauczukowym uchwytem pośrodku. Podczas 

ćwiczeń pracują przede wszystkim mięśnie 

głębokie obręczy barkowej, głębokie i 

powierzchniowe prostowniki grzbietu, a także 

proste i skośne mięśnie brzucha oraz mięśnie dna 

miednicy. 

 

37 Piłka z uchwytami Junior 

ABS 

 

4 szt Piłki gimnastyczne wykorzystywane w terapii 

dziecięcej oraz w treningu ogólnorozwojowym. 

Służą do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia 

zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i 

koordynacji. Używane także w schorzeniach 

neurologicznych oraz w metodach zabawowych 

korekcji wad postawy. Uchwyty zapewniają 

dodatkowe bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. 

Średnica 45cm gumowa do skakania, wytrzymałość 



450kg 

 

38 Dysk do balansowania 1 szt plastikowy, 3 wkładki,  

Średnica: 54 cm X 40 cm X 10 cm 

Wytrzymałość: do 120 kg 

Dysk to przybór do ćwiczeń równoważnych, 

wykonany z wysokojakościowego, stabilnego 

tworzywa sztucznego. Wyposażony jest w 3 

wymienne wkładki, o różnych formach.  

Zasadniczym celem ćwiczeń jest wyrobienie reakcji 

równoważnych, poprawa sensomotoryki, 

psychomotoryki, koordynacji ruchowej, 

koncentracji oraz szybkości reakcji. Przybór jest 

stosowany głównie w terapii, ortopedii, treningu 

sportowym, na zajęciach w szkole i przedszkolu - 

podczas zabaw ruchowych. 

 

39 Półokrągłe podkładki z 

wypustkami typu 

„kolce”-Półjeże senso 

4 szt Średnica: 16cm 

Stosowane w ćwiczeniach równoważnych. Często 

stosowane w metodach zabawowych korekcji wad 

postawy. 

Powierzchnia pokryta jest antypoślizgowymi 

wypustkami. Kolorowe półjeże balansowe działają 

motywująco na dzieci 

 

40 Twister  1 szt Przeznaczony do ćwiczeń umożliwiających prawidłowe 

ustawienie miednicy w przypadkach jej rotacji 

spowodowanej np. skrzywieniem kręgosłupa lub 

skróceniem kończyny. Uelastycznia mięśnie skośne 

brzucha, mięśnie miednicy oraz umożliwia rozciągnięcie 

mięśni przykurczonych. Umożliwia wykonywanie 

ćwiczeń przy drabinkach, przy ścianie lub ze 

współćwiczącym. 
Dane techniczne: 
długość -470  mm 
wysokość – 410  mm 
szerokość - 90  mm 
waga - 8  kg 
 

41 Nakładka kifotyzująca  1 szt Nakładka stosowana w "Koniku" i w "Krzesełku 

korekcyjnym" oraz przy ćwiczeniu na asymetrycznym 

zestawie bloczków rehabilitacyjnych. Przy zastosowaniu 

nakładki kifotozującej uzyskuje się pożądaną pozycję 

wyjściową w symetrycznych oraz asymetrycznych 

ćwiczeniach mięśni obręczy biodrowej, grzbietu oraz 

brzucha. 

Dane techniczne: 
długość -30 cm 

szerokość - 35 cm 

wysokość -15 cm 

42 Ringo 2 szt Średnica 20cm 



KOD CPV: 37.41.43.00-6 Ringo używany jest w ćwiczeniach korekcyjnych, grach 

i zabawach terapeutycznych.  

43 Materace gimnastyczne 

KOD CPV: 37.41.46.00-9 

4 szt Wymiary: 200x80x5cm  

Materac gimnastyczny składany 3-częściowy, 

pokrycie tkanina łatwo zmywalna, odporna na 

ścieranie, wkład pianka wysokoelastyczna.  

 

44 Hantle 

KOD CPV: 37.44.21.00-8 

1 kpl Waga: 1 kg 

Hantle rehabilitacyjne przeznaczone do ćwiczeń 

usprawniających, kulturystycznych, gimnastyki 

zachowawczej i rehabilitacji. Hantle pokryte są 

winylem. 

 Pomoce dydaktyczne na 

zajęcia dla dzieci ze 

specyficznymi 

trudnościami w czytaniu 

i pisaniu  
KOD CPV: 39.16.21.00-6 

  

45 Kwestionariusz 

„Diagnoza dziecka 

rozpoczynającego naukę 

w klasie pierwszej” 

1 szt Książka – format A4 zawiera 28 stron i 31 kart 

pracy A4  – Kwestionariusz zgodny z nową 

podstawą programową. Iwona Rokicińska 

46 „Dyslektyczne ucho” 1 kpl Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji 

słuchowej. Elżbieta Szymankiewicz. 

 Książka A4, 76 stron + zeszyt 44 strony A4  

47 Interaktywna gra 

edukacyjna „Język polski 

– „Czytam i piszę 6-10 

lat.”: 

1 szt Płyta CD - Interaktywna gra edukacyjna 

kształtująca umiejętność czytania i pisania.  

48 Metoda  Dobrego Startu-

od piosenki do literki-

pakiet  

1 kpl Małgorzata Barańska, A. Filar. Książka A4 92 str, 

ćwiczenia  

49 Płyta CD „Metoda 

Dobrego Startu-od 

piosenki do literki” 

1 szt Nagranie do książki i ćwiczeń „Metoda Dobrego 

Startu-od piosenki do literki” 

50 „Metoda Dobrego Startu -

od wierszyka do literki”  

1 szt Książka A4  + Zeszyt 1 -60 str, i zeszt 2 -56 str. 

M.Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka 

51 „Bajki dla dyslektyków” 1 szt Książka format B5 str.40 – w formie kolorowanek  

dla dyslektyków .  Kamila Waleszkiewicz 

52 Ćwiczenia kształtujące 

umiejętność czytania 

tekstu ze zrozumieniem 

3 szt Książka A4 100 str. miękka okładka. Joanna 

Bladowska 

53 Idę do szkoły” zeszyt cz. 

1 do układanki. 

1 szt Książeczka format 14x26 24 str.„ Książeczka z serii  

uniwersalny system edukacji PUS Maria Gudala 

Książeczka zawiera gry i zabawy ogólnorozwojowe 

w formie obrazków. Obrazki poruszają różnorodna 

tematykę , dzieci uczą się łączenia obrazków w 

pary, logicznie do siebie dopasowują. 

54 „Idę do szkoły” zeszyt cz. 

3 do układanki 

1 szt Książeczka format 14x26 24 str. 24. Książeczka z 

serii  uniwersalny system edukacji PUS Maria 



Gudala. Książeczka zawiera gry i zabawy 

ogólnorozwojowe w formie obrazków. Obrazki 

poruszają różnorodna tematykę , dzieci uczą się 

łączenia obrazków w pary, logicznie do siebie 

dopasowują. Rozpoznają kształty wielkości, 

określania kierunków, poszerzania słownictwa 

 

55 „Idę do szkoły” zeszyt cz. 

4 do układanki 

1 szt Książeczka format 14x26 24 str. 24. Książeczka z 

serii  uniwersalny system edukacji PUS Maria 

Gudala. Książeczka zawiera gry i zabawy 

ogólnorozwojowe w formie obrazków. Obrazki 

poruszają różnorodna tematykę , dzieci uczą się 

łączenia obrazków w pary, logicznie do siebie 

dopasowują. Rozpoznają kształty wielkości, 

określania kierunków, poszerzają  słownictwo. 

 

56 „Łatwe ćwiczenia do 

nauki czytania” cz 1 

1 szt Książeczka  format 26x14cm  – M.Chromiak 

książeczka  z serii  uniwersalny system edukacji 

PUS - ma na celu przybliżenie dzieciom zagadnień 

związanych z literami, sylabami spółgłoskami i 

samogłoskami.  

57 Łatwe ćwiczenia do nauki 

czytania cz.2 

1 szt Książeczka  format 26x14 cm– M.Chromiak  

książeczka PUS z serii  uniwersalny system 

edukacji PUS 

58 „Łatwe ćwiczenia do 

nauki czytania „ cz.3 

1 szt Książeczka  format 26x14 cm– M.Chromiak 

książeczka  z serii  uniwersalny system edukacji 

PUS  

59 „Łatwe ćwiczenia do 

nauki czytania „ cz. 4 

1 szt Książeczka  format 26x14 cm– M.Chromiak 

książeczka z serii  uniwersalny system edukacj PUS 

60 Puzzle edukacyjne- 

Ortograficzne Kwiatki-u, 

ó, rz, ż,ch 

1 kpl Komplet zawiera ćwiczenia, które kształcą 

umiejętność poprawnego pisania wyrazów z 

niewymiennymi:ó, u, rz, ż, ch, h. 

61 Książka „3, 2, 1, 0 Start – 

czytanie treningowe” 

1 szt B. Zakrzewska - format A4, 136 str. Książka 

adresowana do dzieci, które mają kłopot z płynnym 

czytaniem lub czytają dobrze, ale chcą nauczyć się 

czytać lepiej, szybciej 

 

62 Czytamy sami 1 zestaw to zestaw kart czytelniczych oraz 20 stron 

książeczki do samodzielnego czytania przez dzieci. 

Karty zostały oparte na koncepcji wczesnej nauki 

czytania Glena Domana. Zestaw pozwala na 

czytanie pojedynczych wyrazów, jak i 

konstruowaniu z nich całych zdań. Całość 

zgromadzona jest w podręcznej tekturowej 

walizeczce. 

63 Zeszyt ćwiczeń „Uczę się 

pisać” 

1 szt Karina Kosicka. Format A4, 100 str., oprawa 

miękka dla 6- i 7- latków przygotowujących się do 

pisania liter. Aby ułatwić im to zadanie, w 

niniejszej publikacji, kierując się zasadą 

stopniowania trudności, zamieszczono zestawy 



ćwiczeń przygotowujących do pisania liter. 

64 Zeszyt ćwiczeń – 

„Zaczynam pisać cz.2” 

3 szt A. Sowińska. Ilość stron:32. 

Oprawa: miękka , format B5. Zeszyt przeznaczony 

do indywidualnej pracy z dzieckiem, który uczy się 

pisać i czytać 

65 Krzyżówki tematyczne 

dla dzieci 

2 szt K.Walkowska . Format A4, 106 str. 

zawiera 100 krzyżówek tematycznych ułożonych 

według kolejnych liter alfabetu 

66 Ćwiczenia 

grafomotoryczne wg 

Hany Tymichovej 

„Przygotowanie do nauki 

pisania”  

1 szt M.Bogdanowicz . Propozycja składa się z dwóch 

części: przewodnika metodycznego-12stron A4  i 

80 kart A4 z rysunkami przygotowującymi dzieci w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do 

pisania. 

67 Quiz ortograficzny 1 zestaw Gra planszowa – pudełko zawiera: 36 żetonów z 

literami (śr. 3,5cm), 80 żetonów-biedronek (śr. 2 

cm), 90 kart (wym. 7 x 9,2 cm), czytnik z folii 

(wym. 4,5 x 7 cm), instrukcja 

68 Rok pary przyjaciół 1 zestaw Układanka 48elementów Układanka w kształcie 

koła ukazująca dwójkę przyjaciół w różnych porach 

roku, ich zabawy i czynności charakterystyczne dla 

danego miesiąca. - 48 puzzlowych elementów - śr. 

koła zewnętrznego 65 cm; wewnętrznego 35 cm 

 

69 Zestaw Kontrolny PUS –

standard 

2 szt Standard -wym. 26 x 10,5 cm - to poręczne 

zamykane pudełko z plastiku, 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. Zestaw Kontrolny "rośnie 

razem z dzieckiem" i raz zakupiony, służy przez 

wiele lat do zabawy ze wszystkimi książeczkami 

PUS. Licząca ponad 80 tytułów biblioteczka 

książeczek powiększa się rocznie o przynajmniej 10 

nowych tytułów. Uniwersalny System Edukacji 

PUS poprzez zabawę daje dziecku prawdziwą 

radość i satysfakcję z efektów samodzielnego 

działania: wychowuje, kształtując osobowość i 

charakter, uczy wytrwałości i samodzielności. W 

sposób aktywny, skutecznie umożliwia zdobycie, 

poszerzenie i utrwalenie wiedzy. 

70 Książka „Po rozum do 

głowy” 

1 Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, Katarzyna 

Sirak-Stopińska- Ilość stron: 108, format A4 ,  Oprawa: Miękka, 

wydanie 2010 r.  Doskonalenie najważniejszych 

umiejętności uczniów klas I-III. Książka zawiera 



ćwiczenia, które mają pomóc dziecku w utrwaleniu 

wiadomości przekazanych przez nauczyciela 

 

71 Książeczka typu PUS 

„ABC 1 Rozpoznawanie i 

rozróżnianie liter A-L” i 

„ABC 2 Rozpoznawanie i 

rozróżnianie liter Ł-Z” 

1 szt 

 

 

1 szt 

Dorota Pyrgies. Format 168x235, 32 strony. 

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce „ABC 1 

Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A-L” ” i „ABC 

2 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł-Z” 

wprowadzają dzieci w świat liter, uczą 

rozpoznawania ich kształtu, wielkości kolejności w 

alfabecie, a następnie łączenia w wyrazy.  Pomagają 

zauważyć różnice pomiędzy brzmieniem głoski a 

jej graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia 

pisowni liter, wzbogacają słownictwo i ogólną 

wiedzę dziecka.  

72 Klocki LOGO 1 zestaw Zestaw 44 liter (150 klocków) w funkcjonalnym 

opakowaniu. Każdy klocek to 4 podstawowe 

warianty zapisu litery: wielka i mała drukowana 

oraz wielka 

i mała wpisana w liniaturę). Dół zawiera szlaczek 

stanowiący punkt odniesienia, co umożliwia 

poprawne zapamiętanie kształtu litery. 

 

73 Podstawki do klocków 

LOGO 

1 zestaw  Dwie drewniane podstawki do układania klocków, 

Format: 300x50x32mm Oprawa: folia 

 

74 Instrukcja do klocków 

LOGO 

1 szt Bronisław Rocławski- Format: 145x200, Stron: 34, 

Okładka: miękka 

 

75 Książeczka PUS 

„Ortografia ó-u” 

1 szt To pierwsza książeczka z serii „Ortografia” zawiera 

ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość 

pisowni wyrazów z "ó" i "u". Zawarte w książeczce 

ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania 

pytań, uświadamiają problem błędu, uwrażliwiają 

na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną. Na 

przykładzie blisko 250 słów zostały zilustrowane 

zasady pisowni z "ó" (niewymiennym i 

wymiennym w zakończeniach -ów, -ówka, w 

pozycji warunkowej przez zamienność form i 

rodziny wyrazów pokrewnych) oraz z "u" (w 

zakończeniach typu -uję, -unek, -ulec, na końcu 

wyrazów, w wyrazach zdrabniających i 

lekceważących). W książeczce został umieszczony 

słowniczek, zawierający materiał językowy 

wykorzystany w ćwiczeniach. Format: 168x235, 

stron:32 

 

76 Książeczka PUS 

„Ortografia rz-ż” 

1 szt  To trzecia książeczka z serii „Ortografia” zawiera 

ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość 

zasad pisowni wyrazów z "rz" i "ż". 



Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują 

dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem 

błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność 

ortograficzną. Na przykładzie ponad 250 słów 

zostały zilustrowane zasady pisowni z "rz" i "ż": 

wymiennymi, niewymiennymi, w pozycji po 

spółgłoskach, w zakończeniach -aż, -arz.  

Książeczkę "Ortografia rz- ż" zamyka słowniczek 

zawierający materiał językowy wykorzystany w 

ćwiczeniach Format: 168x235, stron: 32 

77 Książeczka PUS 

„Ortografia zmiękczenia” 

1 szt To trzecia książeczka z serii „Ortografia” zawiera 

ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość 

pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. 

Na przykładzie blisko 250 słów zostały 

przedstawione zasady pisowni spółgłosek miękkich 

za pomocą litery „i” (w pozycji przed 

spółgłoskami) oraz za pomocą kreski nad literą (w 

pozycji przed spółgłoskami na końcu wyrazów).  

Książeczkę Ortografia zmiękczenia zamyka 

słowniczek zawierający materiał językowy 

wykorzystany w ćwiczeniach. Format: 168x235, 

stron: 32 

78 Książeczka PUS 

„Zgadywanki – jesień” 

1 szt Maria Krupska. Książeczka realizuje wiele 

istotnych w nauczaniu początkowym celów 

dydaktycznych: - doskonalenie czytania ze 

zrozumieniem, - poznawanie zjawisk 

przyrodniczych, - poznawanie otoczenia bliskiego 

dziecku, - rozpoznawanie miesięcy i pór roku po 

zjawiskach i charakterystycznych cechach 

związanych z przyrodą.  Format: 168x235, stron: 32 

79 Książeczka PUS „ 

Zgadywanki – lato” 

1 szt Maria Krupska. Zawiera bogaty zbiór zagadek, 

łamigłówek i rymowanek, które tematycznie 

związane są z porami roku i wydarzeniami 

następującymi w roku szkolnym. Dostarczają 

dzieciom nowego słownictwa, wiadomości o 

zjawiskach zachodzących w przyrodzie i prawach 

nią rządzących, a także o ich najbliższym otoczeniu. 

Zawarty tu materiał językowy służy doskonaleniu 

umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz 

kształceniu poprawnego pisania i mówienia. 

Format: 168x235, stron: 32 

80 Gra – Kształty 1 zestaw Zestaw zawiera 41 kolorowych, drewnianych 

żetonów (śr. 3,5 cm),3 kostki z kształtami, plansza z 

tkaniny (śr. 45 cm) 

81 Rozsypanki obrazkowe 1  1 zestaw B. Rocławski. Format: 235x170 okładka: pudełko. 

Jest to 60 kartoników A5 z obrazkami i podpisami 

umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są 

łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa 

pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między 

literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń 



wszystkich syntez i analiz, doprowadzających 

dzieci do czytania i pisania. 

82 Rozsypanki obrazkowe 2  1 zestaw B. Rocławski.  Format: 235x170 okładka: pudełko. 

Jest to 60 kartoników A5 z obrazkami i podpisami 

umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są 

łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa 

pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między 

literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń 

wszystkich syntez i analiz, doprowadzających 

dzieci do czytania i pisania. 

83 Książka „Kłopoty z 

alfabetem” 

3 szt Małgorzata Zaremba-Strękowska. Format 22 x 29 

cm; 72 str, oprawa twarda. Autorka w ciekawym 

tekście umiejętnie przemyca wiadomości potrzebne 

przedszkolakom i pierwszoklasistom. Wraz z psem 

detektywem mali czytelnicy poszukują zaginionych 

literek, jednocześnie poznając ich kształt i 

brzmienie. Interesujące, czasami straszne przygody 

pozwalają dzieciom poznać cały alfabet i utrwalić 

zdobytą wiedzę. Kolejne udane połączenie 

zajmującego tekstu z nauką.  

84 Zwierzaczki i szlaczki 3 szt R.A. Hlywa. Ćwiczenia grafomotoryczne 

usprawniające rękę piszącą 

 Pomoce dydaktyczne do 

zajęć matematycznych 

KOD CPV: 39.16.21.00-6 

  

85 Ćwiczenia 

grafomotoryczne „Cyfry i 

szlaczki” 

4 szt  Renata Anna Pływa. Ćwiczenia doskonalące 

prawidłowe kreślenie cyfr i znaków 

matematycznych. Dziecko najpierw rysuje te znaki 

po śladzie i wypełnia ich wnętrze różnymi 

technikami plastycznymi, potem kreśli wzory i 

szlaczki, a na końcu wykonuje główne zadanie – 

pisze w liniach i w kratkach cyfry i znaki 

matematyczne. Przy każdym znaku zostały 

umieszczone kropki, strzałki oraz cyfry, które 

informują o kierunku i kolejności wykonywanych 

ruchów; format A4, 40stron 

86 Logiczne sześciany 1 zestaw Zestaw sześciennych kostek w 4 kolorach 

(czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim) do 

obserwacji i odwzorowywania. Dziecko ma za 

zadanie ułożyć sześciany w taki sposób, aby 

otrzymać wzór z wylosowanej karty –komplet w 

drewnianym pudełku. 10 kart ze wzorami o w ▪ ym. 

25 x 14 cm; 4 podstawki o dł. 25 cm; 80 klocków o 

wym. 2,8 x 2,8 cm; wym. Pudełka 33 x 36 x 8 cm 

87 Zestaw Kontrolny PUS –

standard 

1 zestaw Standard –wym. 26 x 10,5 cm  

poręczne zamykane pudełko z plastiku, 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.  

 

88 Wesołe miasteczko – 

„Matematyka na wesoło” 

1 szt platforma PC- gra komputerowa na 1 płycie CD – 

Program dla dzieci w wieku 6-7 lat.-„…Pewnego 

dnia w wesołym miasteczku nieznośny klaun 

popsuł wszystkie zabawki. Odtąd dzieci nie mają 

się gdzie bawić.” Dziecko, rozwiązując kolejne 

zadania matematyczne, uruchomi ponownie wesołe 

miasteczko, a przy okazji rozwinie umiejętność 

logicznego myślenia, spostrzegawczość i twórcze 

podejście do rozwiązywania zadań 

matematycznych. 

89 Wyprawka 

Matematyczna 

1 kpl Komplet pomocy dydaktycznych do nauki 

matematyki: Magiczny Trójkąt Matematyczny –w 

pudełku z zestawem 32 kart pracy, Korale 

Matematyczne – 100  to 100 drewnianych korali, 

nawleczonych na sznurek dziesiątkami, w kolorze 

czerwonym i niebieskim, przeznaczone do 

wykonywania działań matematycznych w zakresie 

100. Doskonałe do ćwiczeń z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. Stanowią skuteczną formę 

liczydła. –dwie książeczki z Systemu Edukacji 

PUS:  Matematyka na wesoło 1 Matematyka na 

wesoło 2 oraz Zestaw Kontrolny PUS standard –

wym. 26 x 10,5 cm  

poręczne zamykane pudełko z plastiku, 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.  

90 Książeczka typu PUS  

„Liczę w pamięci 1”   

1 szt Cudnik Dorota. To bogaty zbiór zadań dotyczących 

czterech podstawowych działań arytmetycznych, 

które swoją przystępną i zabawową formą służą 

poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, 

utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu 

umiejętności symbolicznego zapisu działań 

matematycznych. Rozwiązywanie zadań w zabawie 

z PUS-em nie służy pamięciowemu opanowaniu 

umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją 

aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności 



formułowania wniosków i samodzielnemu 

dochodzeniu do wyniku działania. Taki model 

uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień 

matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność 

emocjonalną, potrzebną przy pokonywaniu 

trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału 

168x235, stron: 32 

91 Książeczka typu PUS  

„Liczę w pamięci 2 ”   

1 szt Cudnik Dorota. To bogaty zbiór zadań dotyczących 

czterech podstawowych działań arytmetycznych, 

które swoją przystępną i zabawową formą służą 

poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, 

utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu 

umiejętności symbolicznego zapisu działań 

matematycznych. Rozwiązywanie zadań w zabawie 

z PUS-em nie służy pamięciowemu opanowaniu 

umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją 

aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności 

formułowania wniosków i samodzielnemu 

dochodzeniu do wyniku działania. Taki model 

uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień 

matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność 

emocjonalną, potrzebną przy pokonywaniu 

trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału 

168x235, stron: 32 

92 „Zaczynam liczyć” 3 szt A. Sowińska. Zeszyt dla sześciolatków z bogatym 

zestawem zabaw matematycznych o róźnym 

stopniu trudności! Ćwiczenia rozwijające i 

doskonalące myślenie matematyczne dzieci 

skorelowano z 35 tematami kompleksowymi. 

Wprowadzają one sześciolatka w świat liczb, figur, 

brył i prostych pojęć matematycznych. 

Uwzględniają klasyfikację i porównywanie 

liczebności, uczą spostrzegawczości i 

porządkowania róźnorodnych obiektów. W 

zabawach towarzyszy dzieciom wesoła zebra Zuzia, 

która zachęca do samodzielnych wprawek w 

pisaniu cyfr, rysowaniu figur i liczeniu. Liczba 

stron:32 wymiary: 205 x 260 mm, okładka: miękka 

 

93 Przygotowanie do 

liczenia 

1 zestaw Zestaw 40 kart pracy w skoroszycie, ze 

wskazówkami metodycznymi. Porusza swoją 

tematyką dodawanie w zakresie 0-100, format A4 

94 Książka „Aby polubić 

matematykę” 

3 szt A.Małasiewicz . Zawiera ćwiczenia dla dzieci 

mających trudności w uczeniu się matematyki 

Liczba stron: 117, Wymiary: 204 x 293 mm 

95 Mozaika w drewnianym 

pudełku 

1 zestaw To 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów: 

czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych i 

pomarańczowych. Do kompletu klocków 

opracowana została książeczka z serią czterdziestu 

ośmiu wzorów o wzrastającym stopniu trudności w 



połączeniu z przemyślaną kombinacją kolorów. 
96 Książka „Zabawy z 

chustą” 

1 szt pod red.Anny Wasilak.  Format B5, stron 32  

97 Stemple z gąbki. „Łąka” 1 zestaw 6sztuk w komplecie.  Piankowe stemple – służą do 

tworzenia kompozycji plastycznych. Po 

namoczeniu stempla w tuszu dziecko odbija motyw 

na kartce; licząc kolejno motywy kształtuje 

znajomość odliczania do 6 

98 Gra komputerowa na 

płycie CD „ZOO” – z 

serii Matematyka na 

wesoło 

1 szt Nośnik: PC (CD) 

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:  

dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w 

zakresie 1 - 20; uzupełnianie i porządkowanie liczb 

w ciągu;  

porównywanie powierzchni pól figur 

geometrycznych;  

znajdywanie szczegółowych elementów na większej 

ilustracji; grupowanie elementów według wybranej 

kategorii;  

dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem 

waluty;  

 łączenie figur przestrzennych z ich podstawami.  

99 Gra komputerowa na 1 

płycie CD „Fabryka 

zabawek”–z serii 

Matematyka na wesoło 

1 szt Nośnik: PC (CD). Data wydania: wrzesień 2009,  Główne 

cechy programu: setki interaktywnych ćwiczeń 

matematycznych ;możliwość śledzenia postępów w 

nauce - rejestr wyników, tablica rekordzistów; 

zabawy ćwiczące spostrzegawczość; stopniowalny 

poziom trudności zadań; pomoc w formie 

dźwiękowej; wiele zabawnych animacji, ilustracji i 

narracji.  

100 Cyfry i kołeczki – 

liczydło 

1 zestaw Drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm z cyframi 

od 1 do 10  

101 Gra w klasy z pianki 1 zestaw Zestaw - 12 szt. o wym. 30 cm, 4 krążki o gr. 13 

mm-Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy 

chodniczek w formie znanej i lubianej gry w klasy. 

Nieograniczone 

brzegi elementów pozwalają na dowolne łączenie 

ich ze sobą po to, by stworzyć własne gry. 

102 Koralikowe liczydło 1 zestaw Kolorowe koraliki (po 10 szt. niebieskich, żółtych, 

czerwonych, zielonych); 4 komplety 

trzpieni z tworzywa po 4 szt. z każdej wysokości; 

stabilna podstawa z 4 otworami; wym. pudełka 19 x 

17 cm 

103 Kostka do gry 1-12 1 szt Wielościenna kostka do gier i zabaw 

matematycznych –wykonana z tworzywa 

sztucznego, wym. Ok10cm 

104 Klocki – Kolorowe 

zbiory 

 1 szt Wym. 33,5 x 38 cm.Ramka wykonana z 

kolorowego tworzywa  ułatwia układanie oraz  

utrzymanie klocków w pionie i na płaszczyźnie.  

105 Klocki matematyczne  1 

zestaw 

Duży zestaw klocków do zajęć matematycznych: 

nauka liczenia, porównywanie wielkości i ilości, 



dodawanie i odejmowanie. Można łączyć je w 

dowolny sposób tworząc ciągi liczbowe i słupki. 

259 elementów 

106 Małe napy 1 zestaw Zestaw z napami do tworzenia fantazyjnych 

kompozycji na białej, plastikowej kratce. Ćwiczy 

precyzję ruchów ręki, koordynację wzrokowo-

ruchową. Spostrzeganie wzrokowe. Napy służą do 

wpinania w kratkę i tworzenia różnych kompozycji  

• 1 kratka o wym. 15,7 x 15,7 cm  

• 200 nap w 5 kolorach o śr. 1 cm  

• wys. 1,8 cm 

107 Pinezki kolorowe do 

tablic korkowych 

KOD CPV: 30.19.71.30-6 

1 op. Beczułki, opakowanie zawiera 100 szt  

108 Dziurkacz 

KOD CPV: 30.19.73.30-8 

 1 szt Dziurkacz  mały ozdobny długoramienny 

„Kwiatuszek”–umożliwiający wykonywanie 

dekoracyjnej perforacji w znacznym oddaleniu od 

brzegu kartki –wymiar wyciętego motywu – 0,8, 

zasięg 8,5 cm w głąb kartki 

109 Farby perłowe 

KOD CPV: 44.81.20.00-5 

1 zestaw Farba akrylowa w 12 kolorach. Po wyschnięciu 

farby nie wymagają zabezpieczenia lakierem. 

Doskonale pokrywają papier, tkaninę, drewno, 

szkło, tworzywo sztuczne, itp. 12 kolorów w  50ml 

tubkach. 

110 Komputer 

Laptop 

KOD CPV: 30.21.31.00-6 

 1 szt SPECYFIKACJA: Minimalne wymagania: 

typ procesora: AMD V Series 2,2 GHz, Cache L2 

512 kB przekątna ekranu: 15,6"  rozdzielczość: 

1366 x 768 

 powierzchnia matrycy: błyszcząca 

pozostałe informacje o matrycy: 15.6" glare 

LED(HD WXGA) 

karta graficzna: ATi HD5470 512B VRAM 

zainstalowana pamięć RAM: 2 GB SODIMM 

DDRIII 1066MHz 

maks. wielkość pamięci: 4 GB 

HDD: SATA 320 GB 

 napęd optyczny: DVD±RW Super Multi Dual 

Layer LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 b/g/n,  

czytnik kart pamięci 

kamera internetowa: 0,3 Mpix, dźwięk: Altec 

Lansing speakers 

bateria: 6-ogniw, system operacyjny: Windows 7 

Home Premium 

 

Złącza: 
- 4 x USB 

- port VGA (15 pin D-Sub) 

- 1 x wejście mikrofonowe 

- 1 x wyjście słuchawkowe 

- 1 x RJ45 LAN 

http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/GB/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/GB/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/SATA/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/GB/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/DVD/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/Super%20Multi/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/USB/
http://www.redcoon.pl/index.php/cmd/wiki/a/D-Sub/


- HDMI 

 

111 Program logopedyczny 

Kod CPV: 33.69.30.00-4 

1 szt Program komputerowy „Mówiące obrazki”  

Program służący do terapii dzieci. Połączenie 

kolorowych plansz animacji i naturalnych odgłosów 

otaczającego świata tworzy uniwersalne narzędzia 

wspomagające  terapię logopedyczną. 

Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny 

dźwięk w ten sposób dziecko słyszy jednocześnie 

dźwięk i jego źródło pochodzenia, lub sytuację w 

której dźwięk powstaje. Program także ułatwia 

opanowanie różnych pojęć językowych, stosunków 

przestrzennych (nauka rozumienia przyimków 

antonimów, nazw kolorów, nazw instrumentów 

muzycznych, pojazdów, zwierząt, zjawisk przyrody 

 

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. Wszystkie wykazane z nazwy w zestawieniu przedmioty zamówienia należy rozumieć 

jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 

Jeżeli wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na 

wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez 

złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. (Zapis 

ten nie dotyczy pomocy dydaktycznych i oprogramowania). 

5. W celu zapewnienia zgodności z obecnym środowiskiem aplikacyjnym, Wykonawca 

winien zaoferować oprogramowanie wskazane przez Zamawiającego. 

6. Minimalne parametry urządzenia podano w wymaganiach technicznych. Oferowane przez 

wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom i nie mogą być 

gorsze jakościowo niż podano w niniejszym załączniku do SIWZ. 

7. W opisie wymagań technicznych Zamawiający szczegółowo określił swoje potrzeby.  

8. Wykonawca w ofercie musi zaproponować sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2010, 

który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w opisie wymagań technicznych, a 

jego parametry techniczne i jakościowe będą te same lub lepsze od podanych. Oferowany 

sprzęt musi zawierać  wszystkie elementy startowe i być gotowy do pracy. 

9. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat CE. 
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