Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część nr 1 pomoce dydaktyczne
pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów przedszkolnych utworzonych
w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Zestaw Nr 1 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedszkolnych w
nowotworzonych oddziałach
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

1

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie
oddziały przedszkolne z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

2

Liczba
zestawów
1
1

Razem:

L.p.

Nazwa produktu

1.

Bączek matematyczny

2.

Pierścień zręcznościowy

3.

Mata podłogowa

4.

Plansza dydaktyczna nt.
prawidłowego
segregowania odpadów

5.

Zestaw edukacyjny
Woda

Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 1
Drewniany, rozwija i doskonali zręczność, uczy
umiejętności koncentracji uwagi oraz pomaga w
nauce liczenia. W skład wchodzi:
1) drewniana plansza o wymiarach 22 x 22 x 3 cm
2) 2 drewniane bączki o wysokości ok. 4 cm
3) instrukcja w języku polskim
Drewniany „Pierścień zręcznościowy” z
przymocowanym sznurkiem oraz drewnianą
kulką na drugim końcu. Wyćwiczy motorykę ruchów
ręki i dokładność. Ćwiczenie polega na podrzucaniu
kuli w taki sposób, by wpadła do pierścienia. W
skład wchodzi minimum:
1) drewniany pierścień
2) instrukcja w języku polskim
Edukacyjna mata podłogowa o długości 3,5 m i
szerokości 90 cm o tematyce ekologicznej np.
rozkład odpadów
Wymiary planszy ok. 130 x 91 cm, oprawiona w
drążki i foliowana. Plansza obrazowo prezentuje
rodzaje odpadów oraz prawidłowy sposób ich
segregacji.
Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie
transparentnego wycinka warstw gleby składający
się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na
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Jednostka
miary
sztuka

Ilość
sztuk
10

sztuka

10

sztuka

2

sztuka

2

zestaw

2

6.

Piłka do wyciskania z
wypustkami

7.

Serek z myszkami

8.

Uśmiechnięty ludzik

9.

Dysk do nagrywania

10.

Zestaw telefonów
akustycznych

pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę.
Zestaw służy do demonstracji i doświadczeń z
zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania
wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody
jakie zachodzą w naturze
Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie
transparentnego wycinka warstw gleby składający
się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na
pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy
z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą
przestrzeń pośrodku (z otworami), do której
wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące:
aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek,
żwir.
Rodzaj piłki - balonu w siatce, wypełnionej
elastyczną masą. Przy ściskaniu piłki między oczkami
siatki wychodzą drobne bąbelki, które po ustaniu
nacisku chowają się. Zabawka nadaje się do terapii
manualnej dłoni. Dodatkowych bodźców
dostarczają wypustki, które umieszczone są na
bąbelkach. Wykonane z tworzywa sztucznego,
Średnica ok. 7,5 cm
Zabawka składa się z rozciągliwej, wiernie
odtworzonej kostki sera żółtego oraz dwóch białych
myszek. Przeplatanie myszek przez dziurki w serze
jest doskonałym ćwiczeniem rozwijającym zdolności
manualne, daje miłe wrażenia dotykowe i pobudza
wyobraźnię. Wykonane z tworzywa sztucznego,
wymiary: ok. 5 x 5 x 5 cm
Elastyczny ludzik pozwala na dowolne kształtowanie
jego sylwetki, dzięki czemu rozwija zdolności
manualne dziecka i jego kreatywność. Może służyć
do indywidualnej zabawy lub jako wzorzec do
naśladowania w terapii ruchowej. Wykonane z
tworzywa sztucznego, wysokość ok. 13 cm
Rodzaj dyktafonu, który pozwala na nagranie
dźwięków, głosu w czasie minimum 30 sekund, a
następnie jego odtworzenie. Może zostać opisany
na zmywalnej powierzchni. Daje nieskończenie
wiele możliwości dla różnych zabaw, zagadek i
jednocześnie pomaga dzieciom rozwijać
umiejętności mówienia i słuchania. Wykonany z
tworzywa sztucznego.
Zestaw zawiera: m.in. osiem słuchawek, ok. 21 m
"przewodu telefonicznego" - składającego się z 15
odcinków (3 x 3 m i 12 x 1 m) oraz m.in. 12 złączek.
Zabawka może być używana zarówno w
pomieszczeniach jak i na dworze. Zabawa w telefon
uczy działania w grupie. Telefony mogą też służyć
do ćwiczeń logopedycznych.
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11.

Klepsydra bąbelkowa

12.

Kolorowa rodzina

13.

Labirynt z tkaniny

14.

Kula z otworami

15.

Magnetyczna twarz

16.

Zestaw pasków do
przeplatania

17.

Oczy na palec

Duża, płaska klepsydra wykonana jest z
przezroczystego tworzywa sztucznego. Klepsydra
wypełniona jest bezbarwną cieczą, w której - wbrew
prawom fizyki - kolorowe, mikroskopijne bąbelki
poruszają się z dołu do góry. Wymiary: ok. 22,5 x
8,5 x 3 cm
Rodzinka składa się z m.in. 6-ciu figurek (np.: mama,
tata, synek, córeczka, niemowlę i zwierzę domowe).
Każda jest w innym kolorze. Zestaw służy do
samodzielnej zabawy i do ćwiczeń z terapeutą. Uczy
rozróżniania kolorów, segregowania według
wielkości, podstaw liczenia i opisywania postaci.
Zabawa figurkami przy pomocy pęsety rozwija
koordynację wzrokowo - ruchową. Figurki
wykonane są z elastycznego tworzywa sztucznego.
Labirynt wykonany jest z tkaniny bawełnianej oraz
polaru. Są one tak ze sobą zszyte, że powstaje tunel,
w którym umieszczony jest koralik. Należy tak
manewrować dłońmi, aby przepchnąć element z
jednego końca do drugiego. Graniczne punkty są
oznaczone kropkami na odwrocie. Gra ćwiczy
koordynację ręka - oko oraz uczy manewrowania
dłońmi. Wymiary ok. 28 x 36 cm
Biała kula posiada m.in. dziesięć otworków, z
których każdy jest oznaczony innym kolorem.
Wewnątrz kuli znajdują się małe kulki
odpowiadające kolorom otworków. Zabawa trening paluszków polega na przepychaniu małych
kulek tak, aby każda z nich została umieszczona pod
takim samym kolorem otworka. Średnica ok. 7 cm
Na magnetycznej podstawce została namalowana
twarz człowieka. Jest przykryta plastikową
obudową, wewnątrz której znajdują się opiłki
żelaza. Za pomocą dołączonego magnesu można
przesuwać opiłki i układać je w dowolnym miejscu
na twarzy tworząc zabawne fryzury, zarost lub inne
elementy. Szczelne opakowanie zabezpiecza przed
wydostaniem się opiłków na zewnątrz. Zabawa uczy
koncentracji, precyzji ruchów. Wymiary ok. 8 x 11
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Zestaw pasków do przeplatania składający się
minimum z 210 sztuk pasków wykonanych z np.
materiału lub polaru o szerokości 1 - 2 cm, długość
ok. 34 cm.
Zabawka ma kształt gałek ocznych (z ruchomymi
źrenicami) połączonych ze sobą pałąkiem. Po
założeniu na palec i odpowiednim ułożeniu dłoni,
zabawka inspiruje do naśladowania. Zabawka, która
rozwija wyobraźnię i dzięki której można się uczyć
narracji oraz prowadzenia konwersacji. Pozwala

18.

Śruby z nakrętkami

19.

Zestaw sprzętu
sportowego

20.

Lp.

Zestaw instrumentów
muzycznych

Nazwa produktu

1.

Gra - kasa edukacyjna

2.

Pierścień zręcznościowy

przełamać trudności w artykułowaniu dźwięków.
Wykonane z tworzywa sztucznego, długość ok. 6,5
cm
Duże śruby w 4 kolorach, z nakrętkami w różnych
kształtach. Zadaniem dziecka jest odpowiednie
dopasowanie kształtu i / lub koloru nakrętek do
śrub. W zabawie tej dzieci poznają kolory, kształty
geometryczne, ćwiczą koordynację wzrokoworuchową i sprawność rąk. Minimum 32 śruby i 32
nakrętki. wys. ok. 6 cm
Zestaw składa się minimum z:
Hula-hop 8 sztuk,
Obręcze 20 sztuk,
Szarfy 20 sztuk,
Drabinka 1 sztuka,
Liny 2 sztuki,
Tyczki łukowe 5 sztuk.
Zestaw przeznaczony do zabaw dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Zestaw składa się minimum z:
Muzycznych jajek 24 sztuki
Klapiących dłoni 7 sztuk
Bum bum rurek 1 zestaw
Zestawu do karaoke 1 zestaw
Dzwonów 7 sztuk
Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 2
Rekwizytami kasy są imitacje monet i banknotów.
W trakcie gry pionki graczy przemieszczają się po
planszy. W zależności od ich położenia gracze
kupują towary, których obrazki wraz z ceną
umieszczone są na każdym polu planszy. Gracze w
swojej kolejce odliczają z kasy właściwą ilość
pieniędzy, kupują towar, a sprzedający musi
poprawnie obliczyć i wydać resztę. Gra bawiąc,
uczy dzieci operacji z wykorzystaniem pieniędzy.
Uczą się i ćwiczą obliczania właściwych kwot
potrzebnych na zakupy i do prawidłowego
wydawania reszty. Gra zawiera minimum:
1) planszę
2) 4 pionki
3) Kostkę
4) 30 żetonów
5) po 25 sztuk banknotów 200, 100, 50, 20, 10 zł
6) po 4 sztuki monet 5, 2, 1 zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1
gr
7) pojemnik na pieniądze.
Drewniany „Pierścień zręcznościowy” z
przymocowanym sznurkiem oraz drewnianą
kulką na drugim końcu. Wyćwiczy motorykę ruchów
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3.

Mata podłogowa

4.

Plansza dydaktyczna

5.

Zestaw edukacyjny
Woda

6.

Dysk do nagrywania

ręki i dokładność. Ćwiczenie polega na podrzucaniu
kuli w taki sposób, by wpadła do pierścienia. W
skład wchodzi minimum:
1) drewniany pierścień
2) instrukcja w języku polskim
Edukacyjna mata podłogowa o długości 3,5 m i
szerokości 90 cm o tematyce ekologicznej np.
rozkład odpadów
Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami
stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie,
zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci
poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka w
ruchu, zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala
doskonalić umiejętności związane z obliczeniami
matematycznymi, zabawami językowymi czy
pojęciami dotyczącymi podstawowych figur
geometrycznych. Plansze wykonane są z solidnej
tkaniny, nadającej się do prania w pralce
automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe
szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają
na stabilne przymocowanie jej do podłoża na
zewnątrz – np. na trawie. Plansze posiadają
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną
zabawę w pomieszczeniach. Wymiary: ok. 150 x 150
cm. Do każdej planszy dołączone są minimum:
1) instrukcja,
2) 4 szpilki,
3) torba do przechowywania.
Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie
transparentnego wycinka warstw gleby składający
się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na
pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę.
Zestaw służy do demonstracji i doświadczeń z
zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania
wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody
jakie zachodzą w naturze
Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie
transparentnego wycinka warstw gleby składający
się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na
pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy
z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą
przestrzeń pośrodku (z otworami), do której
wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące:
aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek,
żwir.
Rodzaj dyktafonu, który pozwala na nagranie
dźwięków, głosu w czasie minimum 30 sekund, a
następnie jego odtworzenie. Może zostać opisany
na zmywalnej powierzchni. Daje nieskończenie
wiele możliwości dla różnych zabaw, zagadek i
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7.

Zestaw telefonów
akustycznych

8.

Gra kalambury

9.

Kolorowa rodzina

10.

Labirynt z tkaniny

11.

Kula z otworami

12.

Magnetyczny tangram
drewniany

jednocześnie pomaga dzieciom rozwijać
umiejętności mówienia i słuchania. Wykonany z
tworzywa sztucznego.
Zestaw zawiera: m.in. osiem słuchawek, ok. 21 m
"przewodu telefonicznego" - składającego się z 15
odcinków (3 x 3 m i 12 x 1 m) oraz m.in. 12 złączek.
Zabawka może być używana zarówno w
pomieszczeniach jak i na dworze. Zabawa w telefon
uczy działania w grupie. Telefony mogą też służyć
do ćwiczeń logopedycznych.
Gra, w której gracze najlepiej potrafią przedstawić
(za pomocą gestów lub rysunku) i najszybciej
odgadnąć hasło wskazane losowo na karcie.
Gra zawiera minimum:
108 dwustronnych kart "haseł",
planszę,
pionki do gry,
kostkę do gry,
żetony,
notesy,
klepsydrę.
Rodzinka składa się z m.in. 6-ciu figurek (np.: mama,
tata, synek, córeczka, niemowlę i zwierzę domowe).
Każda jest w innym kolorze. Zestaw służy do
samodzielnej zabawy i do ćwiczeń z terapeutą. Uczy
rozróżniania kolorów, segregowania według
wielkości, podstaw liczenia i opisywania postaci.
Zabawa figurkami przy pomocy pęsety rozwija
koordynację wzrokowo - ruchową. Figurki
wykonane są z elastycznego tworzywa sztucznego.
Labirynt wykonany jest z tkaniny bawełnianej oraz
polaru. Są one tak ze sobą zszyte, że powstaje tunel,
w którym umieszczony jest koralik. Należy tak
manewrować dłońmi, aby przepchnąć element z
jednego końca do drugiego. Graniczne punkty są
oznaczone kropkami na odwrocie. Gra ćwiczy
koordynację ręka - oko oraz uczy manewrowania
dłońmi. Wymiary ok. 28 x 36 cm
Biała kula posiada m.in. dziesięć otworków, z
których każdy jest oznaczony innym kolorem.
Wewnątrz kuli znajdują się małe kulki
odpowiadające kolorom otworków. Zabawa trening paluszków polega na przepychaniu małych
kulek tak, aby każda z nich została umieszczona pod
takim samym kolorem otworka. Średnica ok. 7 cm
Tangram to gra logiczna, która rozwija kreatywność.
Za pomocą drewnianych elementów z magnesem
układa się odpowiedni wzór na specjalnej
podstawce. Zawartość minimum:
7 drewnianych elementów o różnych kształtach i
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13.

Paski do przeplatania

14.

Oczy na palec

15.

Waga szalkowa

16.

Zestaw sprzętu
sportowego

17.

Zestaw instrumentów
muzycznych

wymiarach, które po złożeniu tworzą kwadrat o
boku ok. 11,5 cm. W elementach znajdują się
magnesy pozwalające na przyczepianie ich do
podstawki,
podstawka z drewnianą ramką o wymiarach ok. 23 x
33 cm,
karty wzorów,
instrukcja.
Zestaw pasków do przeplatania składający się
minimum z 210 sztuk pasków wykonanych z np.
materiału lub polaru o szerokości 1 - 2 cm, długość
ok. 34 cm.
Zabawka ma kształt gałek ocznych (z ruchomymi
źrenicami) połączonych ze sobą pałąkiem. Po
założeniu na palec i odpowiednim ułożeniu dłoni,
zabawka inspiruje do naśladowania. Zabawka, która
rozwija wyobraźnię i dzięki której można się uczyć
narracji oraz prowadzenia konwersacji. Pozwala
przełamać trudności w artykułowaniu dźwięków.
Wykonane z tworzywa sztucznego, długość ok. 6,5
cm
Estetyczna drewniana waga szalkowa do pierwszych
eksperymentów dziecka z ważeniem, a także do
organizowania zabaw tematycznych (np. w sklep
lub kuchnię). Szalki wagi z estetycznego i trwałego
tworzywa na haczyku, dzięki czemu dziecko może je
zdejmować.
Zestaw składa się minimum z:
Hula-hop 8 sztuk,
Obręczy 20 sztuk,
Szarf 20 sztuk,
Drabinki 1 sztuka,
Lin 2 sztuki,
Tyczek łukowych 5 sztuk.
Zestaw przeznaczony do zabaw dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Zestaw składa się minimum z:
Muzycznych jajek 24 sztuki
Klapiących dłoni 7 sztuk
Bum bum rurek 1 zestaw
Zestawu do karaoke 1 zestaw
Dzwonów 7 sztuk
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Zestaw Nr 2 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

1

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie
ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

2

Liczba
zestawów
1
1

3

Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Gościszewie
Gościszewo 75; 82-400 Sztum

1

4

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum

1

Razem:

L.p.

Nazwa produktu

Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 1

1.

Urządzenie z
oprogramowaniem i
pakietem
rewalidacyjnym

2.

Zestaw do logopedii

Urządzenie z pakietem rewalidacyjnym. Jest to
interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do
ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z
jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę,
koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość
i szybkość reakcji. Interaktywny dywan to
zintegrowany system czujników ruchu, który
zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablicę
interaktywną. Jego funkcjonalność umożliwia
szerokie spektrum zastosowania w każdym
pomieszczeniu, na jasnym, jednolitym podłożu.
Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego
rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na
którym dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym uczestniczą w zabawach
ruchowych.
Wymiary interaktywnego dywanu to ok. 2 x 3 m.
Możliwość podłączenia do internetu. Możliwość
podłączenia zewnętrznych głośników. W skład
Pakietu wchodzi minimum 16 gier.
Walizka logopedyczna. Z atestami FDA, CE.
Minimalna zawartość walizki: wibrator Z-vibe
plastykowy, pyszczek, szpatułki do masażu (3)
niewibracyjnego, szpatułka smakowa, lustereczko
laryngologiczne, szpatułka probe (2), szpatułka
preefer ,szpatułka mini, gryzak (2), szpatułka brush,
oronavigator, łopatki: miękka i twarda, gryzak
logopedyczny ARK gładki, części zamienne z baterią,
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Drabinka trójkątna

4.

Zestaw kształtek

5.

Roller do treningu
równowagi

6.
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8.
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Kolorowe walce
matematyczne

Program aktywności

Program terapeutyczny
Dotyk i Komunikacja
Kulki sensoryczne

Pomoc do integracji
sensorycznej

szpatułki TOOTHETTE, popetka.
Walizeczka znajduje zastosowanie w terapii
logopedycznej w szkołach, przedszkolach i
szpitalach.
Drewniana drabinka trójkątna dwuspadowa.
Minimum 12 szczebli o średnicy ok. 3,5 cm.
Wymiary ok. 93 x 51 x 83 cm
Zestaw dużych kształtek. Minimum 11 elementów o
różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód.
Budowanie jak i ćwiczenia z poszczególnymi
elementami wspierają ogólny rozwój fizyczny i
ćwiczą sprawność ruchową. Wykonane z trwałego i
wodoodpornego materiału (zmywalne), łatwe do
utrzymania w czystości. W zestawie minimum:
walec, walec z otworem, baza, belka, zjeżdżalnia,
schody.
Bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji
równoważnych, stymulowania wrażeń
sensorycznych i poprawiających motorykę.
Wykonany z gumy, która pod wpływem ucisku pod
ciężarem ciała redukuje prędkość i chroni
powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem.
Wnętrze rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co
również wpływa na redukcję prędkości. Zapewnia to
większe bezpieczeństwo. Wypustki wzdłuż rollera
dają efekt stymulacji proprioreceptorów stopy.
Wymiary ok. 29,5 x 35,5 cm.
Maksymalne obciążenie do 100 kg.
Cztery pudełka z kolorowymi (np.: niebieskimi,
czerwonymi, żółtymi, zielonymi) drewnianymi
walcami. W każdym pudełku znajduje się minimum
po dziesięć walców w jednym kolorze. Tworząc
szeregi, szukając dysharmonii, dziecko doświadcza
różnic w wymiarach oraz uczy się takich pojęć, jak:
duży, mały, gruby, cienki, wysoki, niski.
Program terapeutyczny.
Program zawiera minimum:
1) Płytę CD z materiałem dźwiękowym,
2) Płytę DVD Instruktaż do programu Christophera
Knilla
3) Uwagi o realizacji programu.
Program terapeutyczny. Materiał muzyczny do
programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla.
Zabawka sensoryczna dla najmłodszych. Zestaw
składa się z minimum trzech drewnianych kulek z
różną zawartością w środku, pobudzają zmysły
słuchu, dotyku, wzroku.
Duża ośmiornica do zabawy. Dzięki różnym
fakturom i materiałom zastosowanym na 8
ramionach pomoże rozwijać zmysł dotyku, słuchu i
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wzorku.
Zestaw półkul sensorycznych. W momencie gdy
stanie się na jedną z półkul wówczas powietrze
uchodzi z niej i staje się płaska. W momencie gdy
podnosi się stopę półkula natychmiast odzyskuje
swój pełny kształt. Wszystkie półkule są
ponumerowane 1-6 co jeszcze bardziej uatrakcyjnia
zabawę. Półkule do ćwiczeń równoważnych.
Zabawka edukacyjna
Zabawka edukacyjna Paluszkowe Patyczki rozwija:
Zestaw patyczków
zdolność koncentracji uwagi, cierpliwość,
koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności
przestrzenne.
W zestawie znajduje się minimum:
1) drewniane pudełko z przegródkami na patyczki z
podziałem na kolory,
2) karty - zestaw dwustronnie zadrukowanych kart
według, których należy układać patyczki,
3) drewniana deseczka.
Dmuchajka
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces
usprawniania aparatu oddechowego,
artykulacyjnego i fonacyjnego. Ćwiczy
kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego
toru oddechowego. Poprzez zabawę uczy spokoju i
ekonomicznego zużywania powietrza. Drewniana
pomoc jest w pełni higieniczna, przeznaczona do
wielokrotnego użytku w przedszkolu.
Zabawka logopedyczna wykonana jest z drewna
bukowego, średnica 6 cm, wysokość 5 cm. W
zestawie minimum: 4 piłeczki styropianowe, 4
słomki.
Balansująca ważka
Zabawka składa się z piramidki oraz ważki. Owada
umieszcza się na szczycie piramidki a następnie
wprowadza się go w ruch obrotowy lub wahadłowy,
dzięki czemu ważka balansuje przez dłuższy czas.
Dotykowe cyferki Zestaw zawiera minimum 32 cyfry oraz 5 symboli
Terapia ręki - Ćwiczenia operacji matematycznych. Można dzielić, mnożyć,
manualne
dodawać i odejmować oraz wstawiać znak
równości. Każdy element posiada wytłoczone
strzałki, po których należy prowadzić palec, aby
poznać jej kształt. Początek wyznacza wytłoczona
kropka. Zabawa ćwiczy rozpoznawanie cyfr, a także
uczy liczenia. Wymiary: ok. 10 x 7 cm
Dotykowe literki Terapia Zestaw zawiera minimum 26 elementów - literek
ręki - Ćwiczenia
alfabetu. Każda z nich posiada wytłoczone strzałki,
manualne
po których należy prowadzić palec, aby poznać jej
kształt. Początek wyznacza wytłoczona kropka.
Zabawa ćwiczy rozpoznawanie liter. Wykonane z
tworzywa sztucznego. Wymiary: ok. 10 x 7 cm
Masa do ugniatania
Wielokolorowa masa do ugniatania o galaretowatej
Zestaw półkul
sensorycznych
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Poduszeczki dotykowe

Zestaw woreczków z
okienkiem

Klepsydra duża 1 min
Żyroskopowa kula

Zestaw lateralizacja

konsystencji. Masa podczas ugniatania daje uczucie
chłodu, które jest miłym doznaniem dotykowym. Po
zakończeniu zabawy masę chowa się do pojemnika
dzięki czemu długo zachowa swoje właściwości.
Zestaw składa się z woreczka i 20 sztuk (10 par)
poduszeczek, z których każda para wykonana jest z
innego materiału dającego różne doznania
dotykowe. Wśród nich są poduszeczki m.in. o
fakturze śliskiej, drapiącej, futerkowej, miękkiej i
twardej w dotyku. Zabawa poduszeczkami polega
np. na dobieraniu par pod względem faktury lub
koloru. Wyrabia się w ten sposób świadomość
dotykową, uczy artykułowania związanych z tym
odczuć, a także umiejętność rozróżniania i
nazywania kolorów oraz liczenia.
Zestaw do terapii dzieci. Wielkość: 7,5 x 7,5 cm
Zestaw zawiera minimum 5 woreczków, każdy
woreczek ma inne wypełnienie, o różnej strukturze.
Wypełnienie takie jak np.: kasze o różnej grubości,
ryż, fasola, groch i inne. Wyposażone w
przezroczyste okienko mogą służyć do zabaw typ
"Co jest w środku?". Okienko zamykane jest na silną
taśmę rzep lub napy. Całość zapakowana w
zamykany sznurkiem worek co pomaga w
utrzymaniu porządku po skończonej zabawie.
Wymiary woreczków ok.: 11x15cm, okienko ok.
8x9cm. Materiał wierzchni: bawełna drukowana lub
jednobarwna.
Duża klepsydra piaskowa 1 minuta
Czarna kulka z kolorowymi kropkami, które
zaczynają świecić przy lekkim uderzeniu o twardą
powierzchnię. W trakcie toczenia się kulki świecące
kolorowe kropki nie zmieniają swojego położenia
(dzięki urządzeniu żyroskopowemu). Daje to
zaskakujące wrażenie wzrokowe - jakby kulka
ślizgała się po powierzchni
Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji
czynności ruchowych na poziomie edukacji
elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do
pisania. Narzędzie diagnostyczne niezbędne w
pracy każdego nauczyciela przedszkola
dokonującego badania gotowości szkolnej oraz
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Badanie
odbywa się w formie zabawy. Wprowadzenie
merytoryczne. Opis prób diagnostycznych wraz z
instrukcjami dla nauczyciela. Pomoce do badań
(zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna.
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Nazwa produktu
Zestaw kształtek

Roller do treningu
równowagi

Kolorowe walce
matematyczne

Program aktywności

Program terapeutyczny
Dotyk i Komunikacja
Kulki sensoryczne

Pomoce do integracji
sensorycznej

Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 2
Zestaw dużych kształtek. Minimum 11 elementów o
różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód.
Budowanie jak i ćwiczenia z poszczególnymi
elementami wspierają ogólny rozwój fizyczny i
ćwiczą sprawność ruchową. Wykonane z trwałego i
wodoodpornego materiału (zmywalne), łatwe do
utrzymania w czystości. W zestawie minimum:
walec, walec z otworem, baza, belka, zjeżdżalnia,
schody.
Bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji
równoważnych, stymulowania wrażeń
sensorycznych i poprawiających motorykę.
Wykonany z gumy, która pod wpływem ucisku pod
ciężarem ciała redukuje prędkość i chroni
powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem.
Wnętrze rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co
również wpływa na redukcję prędkości. Zapewnia to
większe bezpieczeństwo. Wypustki wzdłuż rollera
dają efekt stymulacji proprioreceptorów stopy.
Wymiary ok. 29,5 x 35,5 cm.
Maksymalne obciążenie do 100 kg.
Cztery pudełka z kolorowymi (np.: niebieskimi,
czerwonymi, żółtymi, zielonymi) drewnianymi
walcami. W każdym pudełku znajduje się minimum
po dziesięć walców w jednym kolorze. Tworząc
szeregi, szukając dysharmonii, dziecko doświadcza
różnic w wymiarach oraz uczy się takich pojęć, jak:
duży, mały, gruby, cienki, wysoki, niski.
Program terapeutyczny.
Program zawiera minimum:
1) Płytę CD z materiałem dźwiękowym,
2) Płytę DVD Instruktaż do programu Christophera
Knilla
3) Uwagi o realizacji programu.
Program terapeutyczny. Materiał muzyczny do
programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla.
Zabawka sensoryczna dla najmłodszych. Zestaw
składa się z minimum trzech drewnianych kulek z
różną zawartością w środku, pobudzają zmysły
słuchu, dotyku, wzroku.
Zabawki, które ciekawie zajmą maluchom czas w
przedszkolu. Zabawa polega na tym, aby za pomocą
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po
labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką
pleksi. Labirynty magnetyczne to zabawki
rozwojowe, które ćwiczą umiejętności motoryczne
dzieci. Minimum 2 wzory np.: motyl, auta, itp.
Wymiary ok. 24 x 24 cm
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Dotykowe cyferki Terapia ręki - Ćwiczenia
manualne

Masa do ugniatania

Klepsydra duża 1 min
Zestaw lateralizacja

Labirynt magnetyczny

Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu
matematyczny twister

Zestaw zawiera minimum 32 cyfry oraz 5 symboli
operacji matematycznych. Można dzielić, mnożyć,
dodawać i odejmować oraz wstawiać znak
równości. Każdy element posiada wytłoczone
strzałki, po których należy prowadzić palec, aby
poznać jej kształt. Początek wyznacza wytłoczona
kropka. Zabawa ćwiczy rozpoznawanie cyfr, a także
uczy liczenia. Wymiary: ok. 10 x 7 cm
Wielokolorowa masa do ugniatania o galaretowatej
konsystencji. Masa podczas ugniatania daje uczucie
chłodu, które jest miłym doznaniem dotykowym. Po
zakończeniu zabawy masę chowa się do pojemnika
dzięki czemu długo zachowa swoje właściwości.
Duża klepsydra piaskowa 1 minuta
Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji
czynności ruchowych na poziomie edukacji
elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do
pisania. Narzędzie diagnostyczne niezbędne w
pracy każdego nauczyciela przedszkola
dokonującego badania gotowości szkolnej oraz
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Badanie
odbywa się w formie zabawy. Wprowadzenie
merytoryczne. Opis prób diagnostycznych wraz z
instrukcjami dla nauczyciela. Pomoce do badań
(zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna.
Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju
motywami, które zachęcą dzieci do zabawy,
obserwacji i doświadczania dotykiem. Elementy
przytwierdzone do ściany, oprócz walorów
estetycznych, stanowią kącik zabawy. Dzięki
manipulowaniu sznureczkami i rozpoznawaniu
faktur dotykiem dzieci rozwijają sprawność rąk i
zmysł dotyku. Dostarczane z elementami
mocującymi do ściany. Wymiary ok. 35 x 35 cm.
Labirynt z magnetyczną kulką i sztyftem na
sznureczku zakończonym magnesem, służącym do
przesuwania kulki po labiryncie.
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej
się do prania w pralce automatycznej.
Wymiary ok. 150 x 150 cm. Do rozwijania
umiejętności matematycznych w zakresie czterech
działań. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz
specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne
przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na
trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co
pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach.
Do każdej planszy dołączone są minimum:
instrukcja, 4 szpilki, torba do przechowywania, 2
kostki z cyframi z pianki.
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Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu twister
Mata cyferki

Walizka figur

Zestaw do zabawy w
łączenie i liczenie

Figurki do przewlekania

Małe tabliczki rzepowe

Korale logiczne do
nawlekania

Zestaw do sortowania

Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi
trzymając ręce i stopy na polach o kolorze
wyznaczonym przez ruletkę.
Mata o wymiarach ok. 160 x 110 cm oraz ruletka.
Na puzzlach przedstawione są cyferki, na każdym
elemencie inny. Dzięki tej piankowej zabawce,
dziecko uczy się zasady łączenia i dopasowywania
do siebie puzzli, a przede wszystkim poznaje cyfry i
uczy się liczyć. Cyferki są wyjmowane.
10 elementów o dł. boku ok. 32 cm
Duże, drewniane elementy magnetyczne – figury
geometryczne. Zestaw zawiera minimum:
1) 42 elementy drewniane w 5 kształtach o różnej
wielkości i w 5 kolorach,
2) duży kwadrat: 7x7 cm, grubość ok. 1 cm,
3) 24 karty z wzorami (8,5 x 8,5 cm),
4) drewniana walizka magnetyczna (30 x 30 x 4,5
cm).
Biedronki do zabawy w łączenie i liczenie. Główka
owada opatrzona jest cyfrą 1-6, a zadaniem dziecka
jest dobrać polówki korpusu o łącznej liczbie kropek
zgodnej z cyfrą.
Wymiary biedronki ok. 10 x 10 x 3 cm
Zawartość: minimum 18 elementów z tworzywa (do
budowy 6 biedronek).
Drewniane płytki z kolorowymi obrazkami do
przewlekania. Zabawa ćwiczy koordynację
wzrokowo-ruchową, chwyt pęsetowy i koncentrację
uwagi. Zawartość minimum:
1) 5 dwustronnie kolorowych płytek z drewna,
2) 5 kolorowych sznurków,
3) drewniana skrzyneczka.
Połączenie zabawy manualnej z kreatywnym
działaniem. Powierzchnia tablicy przypomina jedną
ze stron rzepu i położony na niej sznurek trzyma się.
Zawartość minimum:
1) 4 tabliczki rzepowe (wymiary ok.: 22 x 30 cm),
2) 12 dwustronnych kart wzorcowych,
3) 50 sznureczków różnej długości.
Zestaw zawiera minimum:
1) 144 drewnianych korali, lakierowanych na
minimum 6 kolorów w różnych kształtach (kula,
walec, sześcian, graniastosłup, itp.), każdy
kształt występuje w 3 rozmiarach: mały, średni,
duży,
2) sznureczki do nawlekania, o wzmocnionych
końcówkach (długość ok. 91 cm),
3) instrukcję.
Pomoc dydaktyczna zawierająca minimum 620
elementów do manipulacji i przeliczania. Zestaw
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Duże bierki

Geoklocki z
przyssawkami

Nazwa produktu
Zestaw kształtek

Kolorowe walce
matematyczne

Tunel zyg zag

umożliwia przeprowadzenie ciekawych zajęć i
zabaw w zakresie rozpoznawania kolorów i
kształtów, przeliczania. Liczmany w zestawie można
sortować, klasyfikować według określonego
kryterium. Liczmany występują w 6 kolorach: m.in.
niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym,
pomarańczowym i fioletowym. Zawartość
minimum:
1) 620 liczmanów kolorowych liczmanów z
trwałego tworzywa,
2) 6 kolorowych miseczek,
3) 3 ruletki: ruletka liczb 1-6, ruletka 6 kolorów,
ruletka 6 figur,
4) kostka liczbowa 1-6,
5) pudełko z przegródkami do przechowywania (z
trwałego tworzywa).
Klasyczna gra w bierki.
Elementy wykonane z drewna barwionego we
wzory, które przesądzają o liczbie punktów.
Zawartość minimum:
1) 41 drewniane kijki (długość ok.50 cm),
2) pokrowiec z materiału,
3) instrukcja.
Każdy klocek posiada 12 ścianek a na jednej z nich
przyssawkę, dzięki której klocki łączymy ze sobą.
Bardzo łatwy i stabilny sposób tworzenia
różnorodnych konstrukcji.
Zawartość minimum 25 klocków 12-sciennych z
mocnego tworzywa - każdy klocek zaopatrzony w
przyssawkę w żywych kolorach - średnica ok.8 cm.
Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 3
Zestaw dużych kształtek. Minimum 11 elementów o
różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód.
Budowanie jak i ćwiczenia z poszczególnymi
elementami wspierają ogólny rozwój fizyczny i
ćwiczą sprawność ruchową. Wykonane z trwałego i
wodoodpornego materiału (zmywalne), łatwe do
utrzymania w czystości. W zestawie minimum:
walec, walec z otworem, baza, belka, zjeżdżalnia,
schody.
Cztery pudełka z kolorowymi (np.: niebieskimi,
czerwonymi, żółtymi, zielonymi) drewnianymi
walcami. W każdym pudełku znajduje się minimum
po dziesięć walców w jednym kolorze. Tworząc
szeregi, szukając dysharmonii, dziecko doświadcza
różnic w wymiarach oraz uczy się takich pojęć, jak:
duży, mały, gruby, cienki, wysoki, niski.
Średnica tunelu ok. 46 cm, długość ok. 280 cm
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Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu
matematyczny twister

Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu twister
Mata cyferki

Walizka figur

Figurki do przewlekania

Dmuchajka

Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej
się do prania w pralce automatycznej.
Wymiary ok. 150 x 150 cm. Do rozwijania
umiejętności matematycznych w zakresie czterech
działań. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz
specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne
przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na
trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co
pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach.
Do każdej planszy dołączone są minimum:
instrukcja, 4 szpilki, torba do przechowywania, 2
kostki z cyframi z pianki.
Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi
trzymając ręce i stopy na polach o kolorze
wyznaczonym przez ruletkę. Mata o wymiarach ok.
160 x 110 cm oraz ruletka.
Na puzzlach przedstawione są cyferki, na każdym
elemencie inny. Dzięki tej piankowej zabawce,
dziecko uczy się zasady łączenia i dopasowywania
do siebie puzzli, a przede wszystkim poznaje cyfry i
uczy się liczyć. Cyferki są wyjmowane.
10 elementów o dł. boku ok. 32 cm
Duże, drewniane elementy magnetyczne – figury
geometryczne. Zestaw zawiera minimum:
1) 42 elementy drewniane w 5 kształtach o różnej
wielkości i w 5 kolorach,
2) duży kwadrat: 7x7 cm, grubość ok. 1 cm,
3) 24 karty z wzorami (8,5 x 8,5 cm),
4) drewniana walizka magnetyczna (30 x 30 x 4,5
cm).
Drewniane płytki z kolorowymi obrazkami do
przewlekania. Zabawa ćwiczy koordynację
wzrokowo-ruchową, chwyt pęsetowy i koncentrację
uwagi. Zawartość minimum:
1) 5 dwustronnie kolorowych płytek z drewna,
2) 5 kolorowych sznurków,
3) drewniana skrzyneczka.
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces
usprawniania aparatu oddechowego,
artykulacyjnego i fonacyjnego. Ćwiczy
kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego
toru oddechowego. Poprzez zabawę uczy spokoju i
ekonomicznego zużywania powietrza. Drewniana
pomoc jest w pełni higieniczna, przeznaczona do
wielokrotnego użytku w przedszkolu.
Zabawka logopedyczna wykonana jest z drewna
bukowego, średnica 6 cm, wysokość 5 cm. W
zestawie minimum: 4 piłeczki styropianowe, 4
słomki.
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Sześciany

Gry logopedyczne

Lustro malucha

Nazwa produktu
Zestaw kształtek

Roller do treningu
równowagi

Talerz z poręczami

Puzzle kostkowe dla najmłodszych dzieci. Ćwiczą
koordynację wzrokowo-ruchową oraz
spostrzegawczość. Zawartość minimum:
1) 12 kostek o wym. ok. 6 x 6 x 6 cm,
2) 12 wzorów z których można ułożyć np.
zwierzaki.
Zestaw minimum ośmiu gier planszowych wraz z
zestawem pionków i kostką do gry. Przygotowany
zestaw gier służy utrwaleniu prawidłowej wymowy
głosek w formie najbardziej przyjaznej i przyjemnej
dla dzieci, czyli poprzez zabawę. Tematyka gier
dobrana do najczęstszych zainteresowań dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem
gier jest uatrakcyjnienie codziennej pracy
logopedów.
Lustro o wym. ok. 1200 x 800 mm, w ramie
wykonanej ze sklejki brzozowej o gr. 15mm.
Lustro srebrne oklejone bezpieczną folią, która
uniemożliwia stłuczenie. Rama lustra
przystosowana do zamontowania kolorowych
aplikacji z płyty MDF.
Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 4
Zestaw dużych kształtek. Minimum 11 elementów o
różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód.
Budowanie jak i ćwiczenia z poszczególnymi
elementami wspierają ogólny rozwój fizyczny i
ćwiczą sprawność ruchową. Wykonane z trwałego i
wodoodpornego materiału (zmywalne), łatwe do
utrzymania w czystości. W zestawie minimum:
walec, walec z otworem, baza, belka, zjeżdżalnia,
schody.
Bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji
równoważnych, stymulowania wrażeń
sensorycznych i poprawiających motorykę.
Wykonany z gumy, która pod wpływem ucisku pod
ciężarem ciała redukuje prędkość i chroni
powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem.
Wnętrze rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co
również wpływa na redukcję prędkości. Zapewnia to
większe bezpieczeństwo. Wypustki wzdłuż rollera
dają efekt stymulacji proprioreceptorów stopy.
Wymiary ok. 29,5 x 35,5 cm.
Maksymalne obciążenie do 100 kg.
Talerz to miejsce do kołysania się na boki, kręcenia
się i ćwiczenia równowagi. Na talerzu można stać,
powierzchnia posiada antypoślizgową strukturę.
Zabawę na siedząco ułatwiają cztery mocne
uchwyty. Dzieci rozwijają swoją koordynacje
ruchów i zmysł równowagi.
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Zestaw kolorowych
paneli/nart

Tunel zyg zag
Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu
matematyczny twister

Gra kształtująca
koordynację wzrokoworuchową typu twister
Mata cyferki

Walizka figur

Zestaw do zabawy w
łączenie i liczenie

Figurki do przewlekania

Obciążenie do 60 kg. Średnica ok. 76 cm, wysokość
ok. 18 cm.
Zestaw kolorowych paneli ze sznurkowymi
uchwytami przeznaczony do ćwiczeń kształtujących
mięśnie nóg, ramion i tułowia dla 4 osób. Służący do
kształtowania skoordynowanej pracy kończyn
jednego lub kilku użytkowników jednocześnie. Jako
połączona całość wpływa na naukę umiejętności
synchronizowania ruchów wielu współdziałających
ze sobą osób. Wymiary długość około 39,5 cm.,
szerokość. 12,5 cm., wysokość ok. 2,5 cm.
Średnica tunelu ok. 46 cm, długość ok. 280 cm
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej
się do prania w pralce automatycznej.
Wymiary ok. 150 x 150 cm. Do rozwijania
umiejętności matematycznych w zakresie czterech
działań. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz
specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne
przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na
trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co
pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach.
Do każdej planszy dołączone są minimum:
instrukcja, 4 szpilki, torba do przechowywania, 2
kostki z cyframi z pianki.
Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi
trzymając ręce i stopy na polach o kolorze
wyznaczonym przez ruletkę. Mata o wymiarach ok.
160 x 110 cm oraz ruletka.
Na puzzlach przedstawione są cyferki, na każdym
elemencie inny. Dzięki tej piankowej zabawce,
dziecko uczy się zasady łączenia i dopasowywania
do siebie puzzli, a przede wszystkim poznaje cyfry i
uczy się liczyć. Cyferki są wyjmowane.
10 elementów o dł. boku ok. 32 cm
Duże, drewniane elementy magnetyczne – figury
geometryczne. Zestaw zawiera minimum:
1) 42 elementy drewniane w 5 kształtach o różnej
wielkości i w 5 kolorach,
2) duży kwadrat: 7x7 cm, grubość ok. 1 cm,
3) 24 karty z wzorami (8,5 x 8,5 cm),
4) drewniana walizka magnetyczna (30 x 30 x 4,5
cm).
Biedronki do zabawy w łączenie i liczenie. Główka
owada opatrzona jest cyfrą 1-6, a zadaniem dziecka
jest dobrać polówki korpusu o łącznej liczbie kropek
zgodnej z cyfrą.
Wymiary biedronki ok. 10 x 10 x 3 cm
Zawartość: minimum 18 elementów z tworzywa (do
budowy 6 biedronek).
Drewniane płytki z kolorowymi obrazkami do
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Sześciany

Gry logopedyczne

przewlekania. Zabawa ćwiczy koordynację
wzrokowo-ruchową, chwyt pęsetowy i koncentrację
uwagi. Zawartość minimum:
1) 5 dwustronnie kolorowych płytek z drewna,
2) 5 kolorowych sznurków,
3) drewniana skrzyneczka.
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces
usprawniania aparatu oddechowego,
artykulacyjnego i fonacyjnego. Ćwiczy
kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego
toru oddechowego. Poprzez zabawę uczy spokoju i
ekonomicznego zużywania powietrza. Drewniana
pomoc jest w pełni higieniczna, przeznaczona do
wielokrotnego użytku w przedszkolu.
Zabawka logopedyczna wykonana jest z drewna
bukowego, średnica 6 cm, wysokość 5 cm. W
zestawie minimum: 4 piłeczki styropianowe, 4
słomki.
Puzzle kostkowe dla najmłodszych dzieci. Ćwiczą
koordynację wzrokowo-ruchową oraz
spostrzegawczość. Zawartość minimum:
1) 12 kostek o wym. ok. 6 x 6 x 6 cm,
2) 12 wzorów z których można ułożyć np.
zwierzaki.
Zestaw minimum ośmiu gier planszowych wraz z
zestawem pionków i kostką do gry. Przygotowany
zestaw gier służy utrwaleniu prawidłowej wymowy
głosek w formie najbardziej przyjaznej i przyjemnej
dla dzieci, czyli poprzez zabawę. Tematyka gier
dobrana do najczęstszych zainteresowań dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem
gier jest uatrakcyjnienie codziennej pracy
logopedów.
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Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju kompetencji
kluczowych z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

1

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie
ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

2
3

Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Gościszewie
Gościszewo 75; 82-400 Sztum

Liczba
zestawów
1
1
1

4

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum

1

Razem:
L.p.

Nazwa produktu

1.

Kurs językowy dla
przedszkoli. Starter z
rocznym certyfikatem
uczestnictwa w
Programie Powszechnej
Dwujęzyczności

2.

Materiały dla ucznia do
kursu językowego

3.

Puzzle kolory i nazwy

4.

Gra edukacyjna typu:

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1
Kurs językowy dla przedszkoli. Starter z rocznym
certyfikatem uczestnictwa w Programie
Powszechnej Dwujęzyczności z materiałami dla
nauczyciela. Zestaw zawiera pełny plan lekcji
tydzień po tygodniu, aktywność po aktywności,
instrukcje i sugestie, scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem np. maskotek/pacynek, a także
teatrzyku lub parawanu.
Częścią kursu są też scenariusze wraz z instrukcjami,
jak przygotować przedstawienie na specjalne
wydarzenia w życiu przedszkola np: Dzień Matki i
Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święta
Bożego Narodzenia itp.
Wszystkie elementy kursu są w angielskiej wersji
językowej.
Zawartość zestawu minimum:
- karty tygodniowe nauczyciela,
- płyty DVD z filmami,
- płyty CD z piosenkami,
- karty obrazkowe,
- podręcznik dla nauczyciela,
- zestaw pacynek.
Materiały dla ucznia do kursu językowego, będące
integralna częścią kursu opisanego w punkcie
pierwszym. Zawiera płyty DVD i CD, dzięki którym
dzieci mogą uczyć się języka poprzez oglądanie
animacji, słuchanie piosenek.
Zawartość zestawu:
- płyty DVD z animacjami,
- płyty CD z piosenkami,
- książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców,
- książeczka do kolorowania,
- karta kontaktu z językiem
- zeszyt ćwiczeń,
- walizeczka.
Dwustronne elementy puzzli z kolorowymi
zdjęciami zachęcają dzieci do dobierania
właściwych par obrazków, a jednocześnie stwarzają
możliwość wprowadzania lub utrwalania
słownictwa w języku angielskim dotyczącego
kolorów.
Zestaw zawiera minimum 48 par puzzli.
Gra edukacyjna typu: mój pierwszy angielski.
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mój pierwszy angielski

5.

Mata edukacyjna
Days of the week

6.

Mata edukacyjna do
nauki liczenia

7.

Karty do nauki słówek

8.

Karty przeciwieństwa

9.

Karty zwierzęta

10.

Karty zdania

W zestawie minimum:
-płyta CD z nagraniami,
-6 plansz w kształcie puzzli,
-200 żetonów.
Mata edukacyjna: Dni tygodnia pozwala na
efektywną naukę dni tygodnia w języku angielskim.
Bawiąc się na macie dzieci poznają nowe nazwy,
wzbogacając własny zasób słownictwa. Usprawniają
przy tym koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto
ćwiczą pamięć wzrokową oraz koncentrację, a także
uczą się rozumienia ze słuchu oraz wymowy w
języku angielskim. Wymiary ok. 100 x 160 cm.
Mata edukacyjna do nauki liczenia pozwala na
efektywną naukę cyfr w języku angielskim. Skacząc
po macie dzieci poznają nowe nazwy, wzbogacając
własny zasób słownictwa. Usprawniają przy tym
koordynację wzrokowo-ruchową. Różnorodne
zabawy pozwalają na zapamiętywanie losowych cyfr
oraz ich ciągów, a także stymulują wyobraźnię
dzieci oraz rozwijają umiejętność logicznego
myślenia. Dzięki możliwościom nauki, dzieci
usprawniają pamięć wzrokową oraz koncentrację, a
także ćwiczą rozumienie ze słuchu oraz wymowę w
języku angielskim.
Wymiary ok. 250 x 60 cm
Zestaw kart obrazkowych przeznaczony do nauki
języka angielskiego. Na kartach zamieszczono
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po angielsku
(awers) i po polsku (rewers).
Zestaw zawiera minimum:
1) 100 kolorowych kart angielsko-polskich,
2) poradnik dla nauczyciela,
3) płyta CD z nagraniami słówek i piosenek.
Karty przeciwieństwa - zestaw kart
wspomagających poznanie i nazywanie pojęć
przeciwstawnych. Do różnych ćwiczeń językowych,
zarówno z języka angielskiego, jak i polskiego.
Zestaw zawiera minimum 20 kart o wymiarach ok.
13x13cm.
Karty zwierzęta - pomoc przeznaczona także do
nauki języków obcych. Zdjęcia przedstawiające
różne zwierzęta.
Zestaw zawiera minimum 45 kart o wymiarach ok.
15x10cm.
Zestaw kart służący poprawie zrozumienia i
umiejętności rozpoznawania wyrazów. Zabawa
polega na dobieraniu kart z obrazkami do
odpowiadających im kart ze zdaniami.
Zestaw zawiera minimum 160 laminowanych kart
o wymiarach ok. 6x7cm.
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Tablice tematyczne

12.

Plansza emocje

13.

Plansza kolory

L.p.

Nazwa produktu

1.

Kurs językowy dla
przedszkoli. Starter z
rocznym certyfikatem
uczestnictwa w
Programie Powszechnej
Dwujęzyczności

2.

Materiały dla ucznia do
kursu językowego

Wydrukowana na kartonie plansza tematyczna do
zawieszenia na ścianie w przedszkolu. Duży format
pozwala na wykorzystanie planszy podczas pracy z
grupą dzieci. Plansze tematyczne umożliwiają
dzieciom poznanie otaczającego je świata,
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną. Są doskonałą pomocą w nauce
języków obcych. Zestaw zawiera 6 tablic o
tematyce np.: kuchnia, sklep, miasto, zoo, park,
pokój.
Wymiary tablic ok.:70x50cm.
Plansza tematyczna wspomagająca zapamiętywanie
słówek z języka angielskiego twarze dzieci
wyrażające różne emocje. Są doskonałym
sposobem na wprowadzanie oraz utrwalanie często
używanych terminów, a dodatkowo stanowią
dekorację sali.
Wymiary tablicy ok.:55x42cm.
Plansza tematyczna wspomagająca zapamiętywanie
słówek z języka angielskiego – kolory.
Są doskonałym sposobem na wprowadzanie oraz
utrwalanie często używanych terminów, a
dodatkowo stanowią dekorację sali.
Wymiary tablicy ok.:55x42cm.
Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 2
Kurs językowy dla przedszkoli. Starter z rocznym
certyfikatem uczestnictwa w Programie
Powszechnej Dwujęzyczności z materiałami dla
nauczyciela. Zestaw zawiera pełny plan lekcji
tydzień po tygodniu, aktywność po aktywności,
instrukcje i sugestie, scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem np. maskotek/pacynek, a także
teatrzyku lub parawanu.
Częścią kursu są też scenariusze wraz z instrukcjami,
jak przygotować przedstawienie na specjalne
wydarzenia w życiu przedszkola np: Dzień Matki i
Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święta
Bożego Narodzenia itp.
Wszystkie elementy kursu są w angielskiej wersji
językowej.
Zawartość zestawu minimum:
- karty tygodniowe nauczyciela,
- płyty DVD z filmami,
- płyty CD z piosenkami,
- karty obrazkowe,
- podręcznik dla nauczyciela,
- zestaw pacynek.
Materiały dla ucznia do kursu językowego, będące
integralna częścią kursu opisanego w punkcie
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3.

Puzzle kolory i nazwy

4.

Gra edukacyjna typu:
mój pierwszy angielski

5.

Mata edukacyjna
Days of the week

6.

Karty do nauki słówek

7.

Karty przeciwieństwa

8.

Karty zwierzęta

pierwszym. Zawiera płyty DVD i CD, dzięki którym
dzieci mogą uczyć się języka poprzez oglądanie
animacji, słuchanie piosenek.
Zawartość zestawu:
- płyty DVD z animacjami,
- płyty CD z piosenkami,
- książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców,
- książeczka do kolorowania,
- karta kontaktu z językiem
- zeszyt ćwiczeń,
- walizeczka.
Dwustronne elementy puzzli z kolorowymi
zdjęciami zachęcają dzieci do dobierania
właściwych par obrazków, a jednocześnie stwarzają
możliwość wprowadzania lub utrwalania
słownictwa w języku angielskim dotyczącego
kolorów.
Zestaw zawiera minimum 48 par puzzli.
Gra edukacyjna typu: mój pierwszy angielski.
W zestawie minimum:
-płyta CD z nagraniami,
-6 plansz w kształcie puzzli,
-200 żetonów.
Mata edukacyjna: Dni tygodnia pozwala na
efektywną naukę dni tygodnia w języku angielskim.
Bawiąc się na macie dzieci poznają nowe nazwy,
wzbogacając własny zasób słownictwa. Usprawniają
przy tym koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto
ćwiczą pamięć wzrokową oraz koncentrację, a także
uczą się rozumienia ze słuchu oraz wymowy w
języku angielskim. Wymiary ok. 100 x 160 cm.
Zestaw kart obrazkowych przeznaczony do nauki
języka angielskiego. Na kartach zamieszczono
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po angielsku
(awers) i po polsku (rewers).
Zestaw zawiera minimum:
4) 100 kolorowych kart angielsko-polskich,
5) poradnik dla nauczyciela,
6) płyta CD z nagraniami słówek i piosenek.
Karty przeciwieństwa - zestaw kart
wspomagających poznanie i nazywanie pojęć
przeciwstawnych. Do różnych ćwiczeń językowych,
zarówno z języka angielskiego, jak i polskiego.
Zestaw zawiera minimum 20 kart o wymiarach ok.
13x13cm
Karty zwierzęta - pomoc przeznaczona także do
nauki języków obcych. Zdjęcia przedstawiające
różne zwierzęta.
Zestaw zawiera minimum 45 kart o wymiarach ok.
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9.

Karty zdania

10.

Tablice tematyczne

11.

Plansza emocje

L.p.

Nazwa produktu

1.

Kurs językowy dla
przedszkoli. Starter z
rocznym certyfikatem
uczestnictwa w
Programie Powszechnej
Dwujęzyczności

2.

Materiały dla ucznia do

15x10cm
Zestaw kart służący poprawie zrozumienia i
umiejętności rozpoznawania wyrazów. Zabawa
polega na dobieraniu kart z obrazkami do
odpowiadających im kart ze zdaniami.
Zestaw zawiera minimum 160 laminowanych kart
o wymiarach ok. 6x7cm.
Wydrukowana na kartonie plansza tematyczna do
zawieszenia na ścianie w przedszkolu. Duży format
pozwala na wykorzystanie planszy podczas pracy z
grupą dzieci. Plansze tematyczne umożliwiają
dzieciom poznanie otaczającego je świata,
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną. Są doskonałą pomocą w nauce
języków obcych. Zestaw zawiera 6 tablic o
tematyce np.: kuchnia, sklep, miasto, zoo, park,
pokój.
Wymiary tablic ok.:70x50cm.
Plansza tematyczna wspomagająca zapamiętywanie
słówek z języka angielskiego twarze dzieci
wyrażające różne emocje. Są doskonałym
sposobem na wprowadzanie oraz utrwalanie często
używanych terminów, a dodatkowo stanowią
dekorację sali.
Wymiary tablicy ok.:55x42cm.
Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 3
Kurs językowy dla przedszkoli. Starter z rocznym
certyfikatem uczestnictwa w Programie
Powszechnej Dwujęzyczności z materiałami dla
nauczyciela. Zestaw zawiera pełny plan lekcji
tydzień po tygodniu, aktywność po aktywności,
instrukcje i sugestie, scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem np. maskotek/pacynek, a także
teatrzyku lub parawanu.
Częścią kursu są też scenariusze wraz z instrukcjami,
jak przygotować przedstawienie na specjalne
wydarzenia w życiu przedszkola np: Dzień Matki i
Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święta
Bożego Narodzenia itp.
Wszystkie elementy kursu są w angielskiej wersji
językowej.
Zawartość zestawu minimum:
- karty tygodniowe nauczyciela,
- płyty DVD z filmami,
- płyty CD z piosenkami,
- karty obrazkowe,
- podręcznik dla nauczyciela,
- zestaw pacynek.
Materiały dla ucznia do kursu językowego, będące
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kursu językowego

3.

Puzzle kolory i nazwy

4.

Gra edukacyjna typu:
mój pierwszy angielski

5.

Karty przeciwieństwa

6.

Karty do nauki słówek

7.

Karty zwierzęta

L.p.
1.

Nazwa produktu
Kurs językowy dla
przedszkoli. Starter z
rocznym certyfikatem
uczestnictwa w
Programie Powszechnej
Dwujęzyczności

integralna częścią kursu opisanego w punkcie
pierwszym. Zawiera płyty DVD i CD, dzięki którym
dzieci mogą uczyć się języka poprzez oglądanie
animacji, słuchanie piosenek.
Zawartość zestawu minimum:
- płyty DVD z animacjami,
- płyty CD z piosenkami,
- książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców,
- książeczka do kolorowania,
- karta kontaktu z językiem
- zeszyt ćwiczeń,
- walizeczka.
Dwustronne elementy puzzli z kolorowymi
zdjęciami zachęcają dzieci do dobierania
właściwych par obrazków, a jednocześnie stwarzają
możliwość wprowadzania lub utrwalania
słownictwa w języku angielskim dotyczącego
kolorów.
Zestaw zawiera minimum 48 par puzzli.
Gra edukacyjna typu: mój pierwszy angielski.
W zestawie minimum: płyta CD z nagraniami, 6
plansz w kształcie puzzli, 200 żetonów.
Karty przeciwieństwa - zestaw kart
wspomagających poznanie i nazywanie pojęć
przeciwstawnych. Do różnych ćwiczeń językowych,
zarówno z języka angielskiego, jak i polskiego.
Zestaw zawiera minimum 20 kart o wymiarach ok.
13x13cm
Zestaw kart obrazkowych przeznaczony do nauki
języka angielskiego. Na kartach zamieszczono
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po angielsku
(awers) i po polsku (rewers).
Zestaw zawiera minimum:
1) 100 kolorowych kart angielsko-polskich,
2) poradnik dla nauczyciela,
3) płyta CD z nagraniami słówek i piosenek.
Karty zwierzęta - pomoc przeznaczona także do
nauki języków obcych. Zdjęcia przedstawiające
różne zwierzęta.
Zestaw zawiera minimum 45 kart o wymiarach ok.
15x10cm
Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 4
Kurs językowy dla przedszkoli. Starter z rocznym
certyfikatem uczestnictwa w Programie
Powszechnej Dwujęzyczności z materiałami dla
nauczyciela. Zestaw zawiera pełny plan lekcji
tydzień po tygodniu, aktywność po aktywności,
instrukcje i sugestie, scenariusze dla nauczyciela z
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mój pierwszy angielski

5.

Karty do nauki słówek

wykorzystaniem np. maskotek/pacynek, a także
teatrzyku lub parawanu.
Częścią kursu są też scenariusze wraz z instrukcjami,
jak przygotować przedstawienie na specjalne
wydarzenia w życiu przedszkola np: Dzień Matki i
Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święta
Bożego Narodzenia itp.
Wszystkie elementy kursu są w angielskiej wersji
językowej.
Zawartość zestawu minimum:
- karty tygodniowe nauczyciela,
- płyty DVD z filmami,
- płyty CD z piosenkami,
- karty obrazkowe,
- podręcznik dla nauczyciela,
- zestaw pacynek.
Materiały dla ucznia do kursu językowego, będące
integralna częścią kursu opisanego w punkcie
pierwszym. Zawiera płyty DVD i CD, dzięki którym
dzieci mogą uczyć się języka poprzez oglądanie
animacji, słuchanie piosenek.
Zawartość zestawu minimum:
- płyty DVD z animacjami,
- płyty CD z piosenkami,
- książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców,
- książeczka do kolorowania,
- karta kontaktu z językiem
- zeszyt ćwiczeń,
- walizeczka.
Dwustronne elementy puzzli z kolorowymi
zdjęciami zachęcają dzieci do dobierania
właściwych par obrazków, a jednocześnie stwarzają
możliwość wprowadzania lub utrwalania
słownictwa w języku angielskim dotyczącego
kolorów.
Zestaw zawiera minimum 48 par puzzli.
Gra edukacyjna typu: mój pierwszy angielski.
W zestawie minimum: płyta CD z nagraniami, 6
plansz w kształcie puzzli, 200 żetonów.
Zestaw kart obrazkowych przeznaczony do nauki
języka angielskiego. Na kartach zamieszczono
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po angielsku
(awers) i po polsku (rewers).
Zestaw zawiera minimum:
1) 100 kolorowych kart angielsko-polskich,
2) poradnik dla nauczyciela,
3) płyta CD z nagraniami słówek i piosenek.
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