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SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

SP  TARNÓW OPOLSKI 
Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzy-

kiem dysleksji 

Nazwa OPIS Ilość 

Pelikan 

Pomoc dydaktyczna z zestawu linii bambusowej. Zawartość umie-
szona w poręcznej wysokiej  kolorowej tubie nie mniejszej  niż 
31cm z uchwytem. Wykonana z twardej tektury z zamykaną po-
krywką z tworzywa sztucznego, co umożliwi dzieciom szybkie 
sprzątanie i utrzymanie porządku. Zawiera 32 bambusowe, lakie-
rowane kształty (kwadrat, trójkąt, kółko, kółko z dziurką). Każdy 
kształt jest w dwóch wielkościach - małym i dużym. 4 kolorowe 
oddzielne woreczki w różnych jednolitych kolorach wykonanych z 
grubego materiału, o mocnych szwach. Dla łatwego trzymania wo-
rek zakończony bambusową obręczą o średnicy nie mniejszej  niż 
11 cm i zapiętą na 6 metalowych zatrzasków co umożliwia łatwe 
odpięcie i wypranie worka. Worek musi posiadać gumowy sznurek 
ze stoperem, umożliwiający dopasowanie otworu do wielkości dło-
ni gracza tak, aby zawartość nie była widoczna dla grającego. Za-
bawa polega na jak najszybszym wykonaniu polecenia prowadzą-
cego i rozpoznaniu z pomocą dotyku- kształtu, wielkości, ilości i 
cech wspólnych elementów umieszczonych w worku. Dołączona 
instrukcja w języku polskim. 2 

Gąsienice 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy Marzeń” pod 
patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe specjalnie wyprofilowa-
ne łyżki o długości przynajmniej 21cm. Łyżki posiadają otwór oraz 
cienką gumkę ułatwiającą nałożenie i utrzymanie kulki na łyżce. 36 
kulek w czterech podstawowych kolorach ponumerowanych od 1 
do 9, oraz 4 wąskie materiałowe woreczki zakończone pierście-
niem a z drugiej strony gumką. Całość zapakowana w poręcznej 
tubie. Produkt do ćwiczeń nauki pisania, przeprowadzenia zadań 
matematycznych zajęć ruchowych i utrwalenia liczb. 2 

Wieże 

Pomoc dydaktyczna wykonana w dużej części z bambusa. Zawiera 
cienkie, bambusowe listewki służące do utworzenia planszy oraz 
25 bambusowych wież różnej wielkości, kolorze z wgłębieniem na 
górze. Gra ćwiczy i usprawnia pracę rąk, koncentrację, cierpliwość i 
współpracę w grupie. Zawartość umieszona w wysokiej kolorowej 
tubie 2 
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Rybki 

Pomoc do ćwiczenia precyzji rąk i koordynacji ruchowej. Wykona-
na z bambusa. Zawiera m.in. dużą ilość bambusowych rybek w 3 
różnych kolorach i kształtach, bambusowe miseczki oraz opaski 
samuraja. Zawartość umieszona w poręcznej wysokiej tubie. 2 

Tangalo 

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7 drew-
nianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw zawiera 30 
sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada wycięty frag-
ment, który dziecko musi wypełnić klockami z pudełka, według 
oznaczonej ilości przedstawionej na obrazku. Ćwiczy kierunko-
wość, orientacje przestrzenną, analizę i syntezę dobieranie właści-
wych elementów. Całość zamieszczona w kartonowym pudełku. 2 

Schattenmemo 
plansza zada-
niowa 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie 
mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W 
przedniej części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyzna-
czająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono 
ponad 30 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 
cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i 
nietoksycznymi farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek,  
segregowanie , układanie w oparciu o wzory. 1 

Schattenmemo 
płytki zada-
niowe 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie 
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi 
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach 
bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każ-
dy obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek 
dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, 
biały motyw na czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowanie 
obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. 1 

Kreativmemo 
planasza zada-
niowa 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych niż 
29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory 
umożliwiają umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala na 
przeprowadzenie zadań z zakresu płynności wzrokowej, szukania 
podobieństw i szczegółów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 
12 długich szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa 
sztucznego z 96 obrazkami z podstawowymi pojęciami jak warzy-
wa, owoce nad , pod , stary młody… 1 

Kreativmemo 
wkłady zada-
niowe 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich szablonach 
wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa sztucznego. 
Szablony posiadają numerację pozwalającą rozróżnić grupy obraz-
ków o bardzo różnorodenj tematyce pojęć pozwalające na klasyfi-
kowanie wg stopnia trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne 
koła. 1 

Abecadło - 150 
liter 

Abecadło drewniane składające się przynajmniej z 25 sześcianów. 
Na każdej ściance znajduje się literka. Abecadło zawierają znaki 
polskie jak: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie, Samogłoski i spółgło-
ski rozróżnione są kolorami. Klocki umieszczone w drewnianym 
pudełku. A,E,I,O powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie co 
umożliwia układanie wyrazów i budowanie prostych zdań, prze-
prowadzanie ćw. ortograficznych i zabaw logicznych 5 
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Tablica z liter-
kami 

Składana, dwustronna, tablica z literkami o wysokości nie mniejszej 
niż 111cm wykonana z tworzywa sztucznego z jednej strony  trady-
cyjna zielona tablica  do pisania  kredą z drugiej biała, magnetyczna, 
sucho ścieralna tablica przeznaczona do pisania  markerem i moż-
liwością przyczepiania magnetycznych literek i cyferek ( w zesta-
wie min. 77). Nad każdą tablicą umieszczony  elastyczny klips z 
tworzywa sztucznego, umożliwiający przytrzymanie kartki podczas 
malowania lub rysowania. Pod tablicami znajduje się szeroka pół-
ka  do przechowywania, potrzebnych akcesorii. 2 

Teatrzyk - sce-
na 

Kolorowy teatrzyk o wymiarach nie mniejszy niż 94 x 78 x 22 cm, 
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o podwójnych ścian-
kach wypełniony w środku powietrzem, lekki umożliwia dzieciom 
łatwe przenoszenie. Z tyłu teatrzyku para ruchomych drzwiczek 
stanowi podpórkę konstrukcji a zarazem imitujące kasę biletową 2 

Kurtyna, 
oświetlenie, 2 
pacynki 

Zestaw akcesoriów do teatrzyku : oświetlenie typu LED z wyłączni-
kiem zasilane 3 bateriami AAA – nie załączone w zestawie, rucho-
ma czerwona dwuczęściowa kurtyna, 2 welurowe pacynki: chłopiec 
i dziewczynka o wysokości nie mniejszej niż 20 cm. 2 

Puzzelator 
elementy do 
działań 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm 
i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gumowych masywnych 
kółkach z mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża 
drewniana kostka do 6-ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 
20 bawełnianych szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci 
do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą za-
bawy w zespole. 1 

Puzzelator 
karty zada-
niowe 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 
cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego odpornego na 
użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny 
nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwicze-
nie spostrzegania, odwzorowywania i wyszukiwania szczegółów, 
stanowią element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzen-
nej 1 

Puzzelator 
mozaika po-
dwójna 

14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o boku nie 
mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowaniem wyobraźni 
przestrzennej płytki posiadają jedynie namalowane stykające się po 
środku wierzchołkami trójkąty umieszczone na ciemnej po-
wierzchni oraz jednolite, kolorowe powierzchnie. Na spodniej 
ciemnej części płytki można rysować kredą nowe zadania ( np.: li-
terki). Duża drewniana kostka o boku nie mniejszym niż 3 cm wy-
znaczająca jednolite i podwójne kolory. 1 

Puzzelator 
mozaika poje-
dyńcza 

Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciemnych obu-
stronnie antypoślizgowych, kwadratowych płytek o wymiarze boku 
nie mniejszym niż 25 cm. Każda płytka posiada namalowany trud-
nościeralny duży trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrod-
ku płytki a inne w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierz-
chołkami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolorach. 
Płytki służą do układania mozaiek, tworzenia lustrzanych wzorów i 
formułowania poleceń w zabawach ruchowych. 1 
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Tęczowe liny 
krążki  

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie 
mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina trój-
warstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane late-
ralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. 2 

Tęczowe liny z 
zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniej-
szej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy 
koniec liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łą-
czenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość 
umieszczona w bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie 
liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (la-
teralizacja). 2 

fakturowe 
zgadywanki 
faktury cz 1 

14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie 
mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi 
fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych m.in materiał 
miękki, twardy, puszysty, zbity. 2 prostokątne, drewniane plansze o 
długości nie mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi 
otworami o boku minimum 7 cm. Służy do stymulacji sensorycznej 
u dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. 1 

fakturowe 
zgadywanki 
faktury cz 2 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie 
mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi 
fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier, skóra, 
papier ścierny, tworzywo sztuczne. 2 prostokątne, drewniane plan-
sze o długości nie mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowy-
mi otworami o boku minimum 7 cm. ćwiczenia wyobraźni umiejęt-
ności rozróżniania szczegółów i współpraca w grupie. 1 

fakturowe 
zgadywanki 
plansze 

12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie 
mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi 
fakturami 6 rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek, drew-
no, bambus. Duże drewniane pudełko z przegrodą zamykane 
wieczkiem. Ćwiczenia pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności 
współdziałania. 1 

Eduterapeuti-
ca - Dysleksja 

Komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku 
od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu, pisa-
niu i rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program zawiera 328 
ćwiczeń interaktywnych i 135 kart pracy do wydruku, posiada 
również: Aplikację Terapeuty, Diagnozę, Terapię 1 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

Quatrata - 
drewniane 
plansze 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm, z 
dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (odczytywanie 
osi).W środku planszy wnęka z podziałką na kwadratowe pola. 4 
drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych drewnianych, koloro-
wych brył geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian o 
wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotność, 
2 drewniane kostki z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 
5 i z literą J. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matema-
tyczne i działania na osi. Komunikacja w grupie 1 

Quatrata - ko-
lorowe sze-
ściany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie różnorod-
nych brył geometrycznych, składających się z wielokrotności sze-
ścianu o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 drewniane kostki do 
gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dy-
daktyczna, która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne 1 
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oraz współpracę i komunikację w grupie. 

Quatrata - kar-
ty zadaniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wymiarach 
boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi 
układ brył o zróżnicowanym stopniu trudności.20 różnorodnych, 
drewnianych kolorowych brył geometrycznych, w tym 11 z niepo-
wtarzalną formą. Bryły składają się z wielokrotności sześcianu o 
wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia prze-
strzenna, komunikacja w grupie. Całość zapakowana w duże, drew-
niane lakierowane pudełko. 1 

Pieksi 

96 bambusowych elementów kształtek w czterech podstawowych 
kolorach /czerwony, zielony, niebieski, żółty / o rozmiarze  nie-
miejszym i nie większym niż 4 cm (trójkąty, kwadraty, koła) o wy-
pukłym kształcie z otworem w środku umożliwiają tworzenie mo-
zaiki i nakładanie na pałeczkę. 8 bambusowych pałeczek o dł. około 
28cm zakończonych kolorową rączką, na nie nakłada się lub na-
dziewa kształtki wg. cech koloru kształtu wypukłe, nie wypukłe. 
Jako akcent kończący zadanie dołączonych jest 8 kulek z dziurką, 
po 2 z każdego koloru. Całość przechowywana w opakowaniu uła-
twiającym szybkie sprzątanie -w wygodnej tekturowej kolorowej 
tubie o długości  nie mniejszej  niż 31 cm, zakończonej plastikowy-
mi pokrywkami, z uchwytem wykonanym ze sznurka . Produkt słu-
żyć ma do nauki i utrwalania cyfr, kolorów, wykonywania prostych 
działań matematycznych, ćwiczeń mięśni ręki. Stanowi przydatną 
pomoc dydaktyczną w procesie przygotowywania dziecka do nauki 
pisania, utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia. Załączona 
instrukcja w języku polskim dostępny atest UE. 1 

Logigram dia-
gramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie mniej-
szym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane 
szablony (2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej niż 36 
cm. Na każdym polu płytki namalowana farbami trudnościeralnymi 
figura o różnym kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych pły-
tek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są far-
bami trudnościeralnymi figury geometryczne w różnych kolorach. 
Nauki odczytywania diagramów i wyciągania cech wspólnych ele-
mentów. 2 

Logigram figu-
ry zadaniowe 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku 
nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna figura pła-
ska w różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy 
gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie więk-
szej niż 36 cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umiejęt-
ności argumentowania  szukania prawidłowych rozwiązań. 2 

Logigram kar-
ty matema-
tyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie 
mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana farbami 
trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych cechach 
(mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-
ciu rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejęt-
ność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, drewnianej 2 
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skrzyni z oznakowanymi przegródkami. 

Logigram sza-
blony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe o 
długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych pól. 
Każda płytka posiada namalowane farbami trudnościeralnymi za-
dania określające figurę kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia 
tych pojęć. 25 drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym 
niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne. Odnajdywanie figur o określonych cechach, 
pojęcia wielkości, grubości. 

2 

Felix 

Okrągła, drewno podobna plansza o średnicy nie mniejszej  niż  40 
cm ze 120 otworami. Podzielona na 4 kolorowe strefy. Po środku 
planszy duży, kwadratowy otwór pudełko o głębokości przynajm-
niej 6 cm, przeznaczony do przechowywania kołeczków co pozwala 
na sprawne wykonanie zadania. 136 owalnych kołeczków z two-
rzywa sztucznego zakończonych kulką co ułatwia trzymanie ele-
mentu.34 szt. w każdym kolorze.( 4 podstawowe kolory) Kołeczki 
służą do wypełniania otworów na planszy. 3 duże kości do gry z 
wyraźnymi symbolami , jedna z oczkami od 1 do 3, druga z oczkami 
od 1 do 6 i trzecia z kolorami oraz podstawowymi symbolami ma-
tematycznymi „-1” i „-2”. Zadanie graczy polega na wypełnianiu 
otworów w planszy kołeczkami lub ich wyjmowaniu zgodnie z za-
daniem wyznaczonym przez kości lub  wytycznymi nauczyciela. Gra 
usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne my-
ślenie, umiejętność odwzorowania, kierunkowość.Zawarta instruk-
cja w języku polskim 2 

Duży szacho-
wy skoczek - 
plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o boku nie mniejszym niż 50 cm z 
64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie mniejszej niż 
4 cm i głębokości 2 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we 
wgłębieniach pionków. 12 drewnianych pionków o wymiarach nie 
mniejszych niż 5 x 4 x 4 cm z rowkami o różnym układzie linii. 
Umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wy-
obraźnię przestrzenną zmysł obserwacji, koncentrację. 1 

Duży szacho-
wy skoczek - 
skoczki 

Zestaw 28 drewnianych skoczków, o wymiarach nie mniejszych niż 
5 x 4 x 4 cm, w dwóch kolorach minimum po 14 szt. w każdym. 
Pionki posiadają na wierzchniej części wyżłobienia- rowki o róż-
nym układzie linii: 10 skrzyżnych, 6 prostych, 12 skrętnych. Tre-
ning logicznego i strategicznego myślenia z prostymi regułami gry. 1 

Szachowe 
skoczki plan-
sza 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie mniejszych 
niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie 
mniejszej niż 2 cm i głębokości 1,5 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia 
ustawienie we wgłębieniach skoczków. 10 drewnianych pionków z 
rowkami o różnym układzie linii. Podczas gry zawodnik zastana-
wiając sie nad ruchem, tworzy dogodną drogę. Przestawiając w my-
ślach skoczki, rozwija wyobraźnię, strategiczne myślenie, koncen-
trację umysłu. 2 
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Szachowy sko-
czek - skoczki 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniejszych niż 
4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. Pionki posia-
dają na wierzchniej części wyżłobienia- rowki o różnym układzie 
linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych. Trening logicznego i 
strategicznego myślenia z prostymi regułami gry. Gra rozwija umie-
jętność abstrakcyjnego myślenia, zmysł obserwacji, uczciwego 
współzawodnictwa. 2 

Miasto liczb 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w drewnia-
nym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach nie mniej-
szych niż 14 cm z wyżłobionymi dużymi symbolami cyfr 
znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach znajduje 
się graficzne oznaczenie w formie czerwonego ukośnego paska, 
który jest tym szerszy na płytce, im wyższą cyfrę ona reprezentuje, 
co ułatwia naukę tworzenia prawidłowych ciągów liczbowych. Do 
zestawu dołączonych jest 10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 9, któ-
re można dopasować do otworów w płytkach 2 

Liczydło liczby 
w kolorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnianym 
poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na jednostki i 
oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie 
mniejszym niż 4cm wysokość i 2 cm szerokość. Klocki o różnej dłu-
gości. Zestaw umożliwia naukę podstaw arytmetyki, rozróżnianie 
wartości liczb, tworzenie działań matematycznych. 2 

Liczydło z po-
działką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 48 cm 
oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku planszy znaj-
duje się wnęką pozwalająca ułożyć klocek z podziałką. Plansza za-
wiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do 20. Pozwala na wprowa-
dzenie pojęcia osi. 12 drewnianych, różnokolorowych klocków o 
różnej długości, z oznaczeniem liczbowym i podziałem na jednost-
ki. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie mniejszym niż 4 cm 
wysokości i 2 cm szerokości 2 

Fala matema-
tyczna kule do 
logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie 
mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego o śred-
nicy nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłuże-
nie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. 2 

Fala matema-
tyczna plansza 
zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną wewnątrz 
powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śliskiego two-
rzywa sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja doł-
ków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony plan-
szy ich odpowiedniki w postaci graficznej - kolorowe wartości 
oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 
cm, 1 kula z tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 
cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie zadań matematycznych w 
ruchu i działań w pamięci. Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji 
wzrokowo - ruchowej 2 

Ułamki  klocki 
z podziałką 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ścian-
kach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 
różnych formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w for-
mie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształ-
cie kwadratu. Zestaw umożliwia porównywanie zapisu ułamka 
zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie ułamków i ich skra-
canie, do nauki wartości rytmicznych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. 2 
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Ułamki plan-
sza  

Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z zamo-
cowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, prostokątnymi słupka-
mi. 10 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach 
każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 róż-
nych formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie 
graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie 
kwadratu. Ułamki 1/2, 1/3, 1/4. Przeprowadzanie prezentacji dzia-
łań matematycznych i zajęć tematycznych poprzez odpowiednią 
manipulację elementami. 2 

Hip hop ka-
mienie 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie 
mniejszych niż 
6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki pomalowane nie-
toksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki oznaczone 
liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach nie mniej-
szych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kółkach z metalowym me-
chanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów 
liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w 
ruchu. 1 

Hip hop płytki 
liczbowe zest. I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymia-
rze nie mniejszym niż 25 cm 
ze specjalną powłoką antypoślizgową pozwalającą na bezpieczne 
prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wy-
łącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację przestrzenną, roz-
poznawanie liczb parzystych, naukę liczenia w ruchu. 1 

Hip hop płytki 
liczbowe 
zest.II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o 
wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych wy-
łącznie nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować 
kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadań matematycz-
nych, działania w ruchu i naukę logicznego myślenia. 1 

Hip hop płytki 
symbole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o 
boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami oznaczają-
cymi: niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w 
dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznacze-
niami symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację prze-
strzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. 1 

Wieża liczb 
chwytak 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi 
na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi 
grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu 
koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwia-
jący zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie 
kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance 
umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający 
wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą komuniko-
wać, współpracować, utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. 2 

Wieża liczb 
liczby w ha-
czykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości 
nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o mi-
nimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z bo-
ków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 
– 5, na drugim boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu 
klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawia-
nie klocków jeden na drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania ma- 2 
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tematyczne w ruchu, integracja w grupie 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy 

Gotujemy zupę 

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie i 
umiejętności komunikacyjne, umieszona w poręcznej wysokiej tu-
bie. Zawartość: ponad 30 bambusowych żetonów z nadrukiem wa-
rzywa. Każde warzywo czterokrotnie powtórzone, zielona plansza z 
materiału filcopodobnego i dodatkowe elementy z bambusa. 2 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - plansze 
cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie 
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na gru-
py, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD 
z 20 nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 
odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości 
nie mniejszej niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. 
Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. 1 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - plansze 
cz. 2 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie 
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na gru-
py, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD 
z 20 nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 
odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości 
nie mniejszej niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. 
Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. 1 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - płyty cz. 
1 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 
pojedynczych dźwięków np. , odgłosy słyszalne przy wykonywaniu 
czynności domowych, płyta II zawiera nagranie 30 par dźwięków –
kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadra-
towych płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy np. 
odgłosy zwierząt domowych, czynności domowych 1 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - płyty cz. 
2 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 
pojedynczych dźwięków np. pojazdów, płyta II zawiera nagranie 30 
par dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drew-
nianych kwadratowych płytek z obrazkami przedstawiającymi sły-
szane odgłosy np. odgłosy pojazdów i urządzeń. 1 

Trudne słowa 
1 

Gra logopedyczna- 9 plasz z obrazkami i podpisami , plastikowa 
ramka, notesinstrukcja w jezyku polskim. Ćwiczy różnice głosek, 
pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi 1 

Trudne słowa 
2 

Gra logopedyczna- 9 plasz z obrazkami i podpisami , plastikowa 
ramka, notesinstrukcja w jezyku polskim. Ćwiczy różnice głosek, 
pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi 1 

Logopedyczne 
rybki cz.1 

W zestawie 54 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski sz, ż(rz), cz, s, z, wędka z magnesem oraz plansze . Magnetyczna 
gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawi-
dłowo wymawiają głoski szumiące i syczące. 

1 
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Logopedyczne 
rybki cz.2 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski ś(si), ź(zi), ć(ci), dź(dzi) , wędka z magnesem oraz plansze. Ma-
gnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które 
nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Logopedyczne 
rybki cz.3 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z trudnymi wyrazami zawiera-
jącymi głoski dentalizowane: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś(si), ć(ci), 
dź(dzi), wędka z magnesemoraz plansze. Magnetyczna gra do 
utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawidłowo 
wymawiają w.w. głoski. 1 

Logopedyczne 
rybki cz.4 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z trudnymi wyrazami zawiera-
jącymi głoski pr, br, kr, gr, tr, dr , wędka z magnesem oraz plansze. 
Magnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, 
które nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Logopedyczne 
rybki cz.5 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski r, l, j, wędka z magnesem oraz plansze. Magnetyczna gra do 
utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawidłowo 
wymawiają w.w. głoski 1 

Logopedyczne 
rybki cz.6 

W zestawie 60 magnetycznych "rybek" z wyrazami zawierającymi 
głoski p, b, k, g, t, d, pi, bi, ki, gi , wędka z magnesem oraz plansze. 
Magnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, 
które nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Eduterapeuti-
ca Logopedia - 
wersja pod-
stawowa 

Multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej dzieci 
w wieku 5-12 lat. Zestaw zawiera: Aplikację Terapeuty pozwala na 
zarządzanie diagnozą i terapią, Specjalistyczny moduł logopedycz-
ny (pozwala na kompleksową diagnozę budowy i funkcjonowania 
narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, mowy i artyku-
lacji poszczególnych głosek, a także terapię artykulacji szeregów 
szumiącego, syczącego i ciszącego oraz głoski r). Program zawiera 
ok. 400 dwiczeo. Naklejki – nagrody dla uczniów. Słuchawki z mi-
krofonem. Program do kalibracji nagrao (poprawia jakośd nagrao) 
Ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów 1 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Kroczki 1 
komplet  

zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa sztuczne-
go, do których doczepiony jest sznurek podwójnie pleciony, miły w 
dotyku umożliwiający chodzenie na podwyższeniu. Dziecko ćwiczy 
utrzymanie równowagi i precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka 
nie mniejsza  niż 8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwa-
rantuje większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. Spód 
posiada gumowy ślad charakterystyczny dla zwierzęcia domowego 
np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, pozwala na wypełnienie 
kroczków różnym materiałem np. groch, ryż, dzięki czemu przy po-
ruszaniu słychać dodatkowe dźwięki  2 

Talerz rów-
noważny - tar-
cza obrotowa 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 51 cm z 4 
wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części posiada antypoślizgo-
wą powierzchnię. Integralna część do metalowej tarczy. Zadaniem 
przyrządu jest nauka utrzymania prawidłowej postawy napinanie 
różnych partii mięśni 1 
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Talerz rów-
noważny - 
podstawa 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o długości 
ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na szerokich, podwój-
nych nóżkach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, zakończone 
gumowymi, antypoślizgowymi nakładkami. W środku konstrukcji 
znajduje się trzon z łożyskiem kulkowym wprawiający podstawę 
talerza w ruch obrotowy 1 

Kule rehabili-
tacyjne 6 szt. 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowego materia-
łu wypełnione piaskiem kwarcowym. W komplecie znajdują się po 
2 kule o wadze nie mniejszej : 1 kg średnicy około 11 cm, 2 kule o 
wadze 1,2 kg i średnicy około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy 
około 14 cm.Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają prze-
prowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawidłowa po-
stawę. Dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim. 

1 

Maty do cwi-
czeń 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwalającymi na 
wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie mniejszym i nie 
większym niż  62 x 62 cm i grubości nie mniejszej niż 1,8 cm. od-
porne na uszkodzenia wgniecenia, rozerwanie. Dają możliwość 
tworzenia różnorodnych form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię 
oraz pracę w grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. 
Umożliwiają tworzenie figur geometrycznych. Możliwość mycia 
pod bieżącą wodą.  1 

Platforolka - 
platforma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 60 cm. 
Krawędź zakończona oponą (można pompować), co zapewnia 
przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ruchowych. Przyrząd do te-
rapii zaburzeń sensorycznych, Ćwiczenia stymulują układ przed-
sionkowy i wpływają korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty 
umożliwiają dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania rów-
nowagi. Urządzenie integralne z 4 rolkami do platformy 2 

Platforolka - 
rolki 

4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we wszystkie 
strony Są integralną częścią do drewnianej platformy. Dzięki nim 
platforma porusza się swobodnie we wszystkich kierunkach. Wy-
sokość urządzenia od podłoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 2 

Tęczowe liny 
krążki  

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie 
mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina trój-
warstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane late-
ralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. 1 

Tęczowe liny z 
zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniej-
szej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy 
koniec liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łą-
czenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość 
umieszczona w bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie 
liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (la-
teralizacja). 1 

Zestaw spraw-
nościowy - 
skoczek 

Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm 
i długości 25 cm, do niego przymocowana jest gruba, gumowa linka 
z piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń 
skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i 
pleców. 1 
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Zestaw spraw-
nościowy - 
dysk balansu-
jący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z tworzywa 
sztucznego. Uczy działania w grupie, porozumiewania się, precyzji 
ruchu i orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zającz-
ków, komplet jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie 
elementy umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z 
tworzywa sztucznego. 1 

Wesołe kręgle  

Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do przeprowa-
dzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wykonana z masywnego 
tworzywa sztucznego. 
 
Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych konfigura-
cjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to na ćwiczenie precyzji 
ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 
Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, kręgle ozna-
czone są kolorowymi opaskami: 
 
    4 kręgle z niebieskimi opaskami 
    3 kręgle z zielonymi opaskami 
    2 kręgle z żółtymi opaskami 
    1 kręgiel z czerwoną opaską 2 

Batmanki 

Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprężają uchwy-
ty i przerzucają do siebie piłkę. 
 
Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 2 kolorach. 
 
  2 

Skoczek 

Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocznych i rozcią-
gających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
 
 
Wymiary podstawy: 6,5 x 25 x 12 cm 2 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Język angielski 
101 produk-
tów - nauka 
słówek 

przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego ułatwiajace nauke 
słówek  1 

Angielskie 
słówka 

Gra typu memo. Umożliwia naukę angielskich słówek , zawiera ze-
staw 70 kartoników pogrupowanych w pary, zawiera mini słowni-
czek. 1 

Program 
słówka i zwro-
ty - podstawy 
języka angiel-
skiego 

Program komputerowy – słówka i zwroty język angielski - 30 sce-
nariuszy zajęć lekcyjnych, 10 gier edukacyjnych, 200 kolorowanek 
do wydruku, 500 interaktywnych ćwiczeń. 1 

Angielski skle-
pik - gra 

gry rozwijające pamięć, zawierają plansze dwustronne i kartoniki z 
nazwami angielskimi 1 

Lotto Animals 
- nauka j. an-
gielskiego 

loteryjka z nauką j. angielskiego z 4 wariantami gier. Celem gier jest 
nauka nazw zwierząt w języku angielskim. 1 
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Plansze dydak-
tyczne - język 
angielski (6 
szt.) 

plansze zawierające tematycznie nazwy przedmiotów wraz z ob-
razkami oraz alfabet angielski 1 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystycznie 

Uśmiechnięta 
buźka 16 gal. 

Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na 
uderzenia o wymiarach nie mniejszych  niż 42 x 63 x 48 cm z wy-
godnymi uchwytami  po bokach o pojemności w granicach 60 l. na 
boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej 
buźki a na pokrywie wesołe oczka.  Łatwa w utrzymaniu. Przezna-
czona do przechowywania artykułów i akcesorii plastycznych, kub-
ków na farby, farb, pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz 
cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa umożliwia wykorzysta-
nie większej ilości przestrzeni w pojemniku oraz stanowi dodatko-
we siedzisko. 1 

Uśmiechnięta 
buźka 34 gal. 

Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na 
uderzenia o wymiarach nie mniejszych niż 61 x 86 x 52 cm z wy-
godnymi uchwytami  po bokach o pojemności w granicach 130 l., na 
boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej 
buźki a na pokrywie wesołe oczka.  Łatwa w utrzymaniu. Przezna-
czona do przechowywania artykułów i akcesorii plastycznych, kub-
ków na farby, farb, pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz 
cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa umożliwia wykorzysta-
nie większej ilości przestrzeni w pojemniku oraz stanowi dodatko-
we siedzisko. 1 

Magiczne 
kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w drewnianej 
oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie na papierze, malują- 
naniesiony na papierze kolor wystarczy zamoczonym w wodzie 
palcem rozprowadzić po rysunku, aby stworzyć obraz jak namalo-
wany akwarelą oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne 
i hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za pomocą 
wody. Trudno łamliwy grafit  o grubości nie mniejszej  niż 0,6 cm, 
długość kredki nie mniejsza niż 17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 
1 cm. Sześciokątny kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. 
Wszechstronność użycia kredek zachęca i motywuje do działania 
dzieci, które niechętnie chcą rysować. Kredki pakowane  w prze-
zroczystym, dwuskrzydłowym etui, wykonanym z tworzywa 
sztucznego, zapinany na metalowy zatrzask. Zawarta instrukcja w 
języku polskim. 6 

Pojemnik do 
farb 

Zestaw 15 pojemników do farb z tworzywa sztucznego o pojemno-
ści nie mniejszej niż 100 ml, wysokości nie mniejszej niż 15 cm i 
średnicy nie większej  niż 4 cm z aplikatorem o wąskiej dziurce 
pomagającej dozować ilość użycia farby oraz zatyczka. 20 szpatułek 
z masywnego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 11 
cm, zakończonej elastyczną giętką końcówką umożliwiającą precy-
zyjne rozprowadzania koncentratów farb na papierze oraz tworze-
nie ciekawych obrazów różniących się  od malowania pędzelkiem. 
Całość mieści się w drewnianym pudełku z 18 przegródkami. 1 
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Koło do malo-
wania 

zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy jednego koła 
nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 
cm, obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie 
wyżłobienie  po którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wpro-
wadzane są w ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie mate-
riał tworzenia jest w ruchu   1 

Platforma z 
osłoną do farb 

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form 
plastycznych w kształcie łzy o długości 67 cm do niej dołączona 
osłona wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o długości nie 
mniejszej niż 140 cm 4 kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy 
tak, aby podczas kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się nie 
rozpryskało.  1 

Farba - biała 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - brązo-
wa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - czarna 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - czer-
wona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - fiole-
towa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - jasno-
czerwona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - jasno-
niebieska 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 
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Farba - jasno-
zielona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - niebie-
ska 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - poma-
rańczowa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - różowa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - srebr-
na 

Koncentrat farby srebrnej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie mie-
sza się z 
koncentratem farby o podobnych właściwościach, ale przy połą-
czeniu z farbami daje 
obrazowi charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie palcami 
1 l koncentratu 
można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby 
akwareli. 1 

Farba - zielona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - złota 

Koncentrat farby złotej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie miesza 
się z koncentratem 
farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu z farbami 
daje obrazowi 
charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie palcami 1 l kon-
centratu można 
rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby akwareli. 1 

Farba - żółta  

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się 
i z innymi kolorami 
farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 two-
rząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba  - per-
łowa 

Koncentrat farby perłowej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie mie-
sza się z koncentratem 
farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu z farbami 
daje obrazowi 
charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie palcami 1 l kon-
centratu można 1 
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rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby akwareli. 

Farba do texty-
lii 

Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o po-
jemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych sa-
mych właściwościach w proporcji 1:1, umożliwia malowanie na 
koszulkach bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się.  1 

Klej sztyft - 12 
szt. 

Sztyft minimum 36 g. netto, nietoksyczny, hipoalergiczny, bardzo 
wydajny 1 

Rolka papieru 
(30 cm x 12m) 

Rolka papieru samoprzylepnego o długości 12 m i minimum szero-
kości 30 cm 1 

Koła do malo-
wania 

Komplet 50 kół wykonanych z grubego bloku technicznego, o śred-
nicy 36 cm,  1 

Koszulka do 
malowania (1 
szt.) 

100% wysokogatunkowej bawełny, podwójny szew wokół wykroju 
szyi, przy rękawach i wzdłuż brzegu, bez szwów bocznych, taśma 
wzmacniająca wzdłuż karku. 

8 

Klocki "Koggi" 
cz1 

Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami o wymiarach 
nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 2 klocki typu łuk z 6 wypust-
kami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 x 20 cm 1 

Klocki "Koggi" 
cz 2 

Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami, o wymiarach 
nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 1 klocek z 8 wypustkami o wy-
miarach nie mniejszych niż 30 x 40 x 20 cm, 1 klocek z 2 wypust-
kami o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 20 x 10 cm. 1 

Klocki "Koggi" 
cz 3 

Zestaw 2 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek z 12 wypustkami o wymiarach nie 
mniejszych niż 30 x 60 x 20 cm, 1 klocek z 8 wypustkami o wymia-
rach nie mniejszych niż 30 x 40 x 20 cm. 1 

Klocki "Koggi" 
cz 4 

Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek z 12 wypustkami o wymiarach nie 
mniejszych niż 30 x 60 x 20 cm, 2 klocki z 2 wypustkami o wymia-
rach nie mniejszych niż 21 x 20 x 10 cm. 1 

Klocki "Koggi" 
cz 5 

Zestaw 4 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek typu łuk z 6 wypustkami o wymiarach 
nie mniejszych niż 30 x 30 x 20 cm, 2 klocki z 4 wypustkami o wy-
miarach nie mniejszych niż 30 x 20 x 20 cm, 1 klocek z 2 wypust-
kami o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 20 x 10 cm. 1 

Klocki "Koggi" 
cz 6 

Zestaw 2 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o bardzo 
dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami o wymiarach 
nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 1 klocek typu łuk z 6 wypust-
kami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 x 20 cm. 1 

SP KĄTY 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy 

Nazwa   Ilość 



 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

17 
 

Gotujemy zupę 

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie i 
umiejętności komunikacyjne, umieszona w poręcznej wysokiej tu-
bie. Zawartość: ponad 30 bambusowych żetonów z nadrukiem wa-
rzywa. Każde warzywo czterokrotnie powtórzone, zielona plansza z 
materiału filcopodobnego i dodatkowe elementy z bambusa. 2 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - płyty cz. 
1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie 
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na gru-
py, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD 
z 20 nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 
odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości 
nie mniejszej niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. 
Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. 1 

Słucham , 
wiem, odczy-
tuję - plansze 
cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie 
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na gru-
py, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD 
z 20 nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 
odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości 
nie mniejszej niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. 
Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. 1 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - płyty cz. 
2 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 
pojedynczych dźwięków np. , odgłosy słyszalne przy wykonywaniu 
czynności domowych, płyta II zawiera nagranie 30 par dźwięków –
kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadra-
towych płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy np. 
odgłosy zwierząt domowych, czynności domowych 1 

Słucham, 
wiem, odczy-
tuję - plansze 
cz. 2 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 
pojedynczych dźwięków np. pojazdów, płyta II zawiera nagranie 30 
par dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drew-
nianych kwadratowych płytek z obrazkami przedstawiającymi sły-
szane odgłosy np. odgłosy pojazdów i urządzeń. 1 

Logopedyczne 
rybki cz.1 

W zestawie 54 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski sz, ż(rz), cz, s, z, wędka z magnesem oraz plansze . Magnetyczna 
gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawi-
dłowo wymawiają głoski szumiące i syczące. 

1 

Logopedyczne 
rybki cz.2 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski ś(si), ź(zi), ć(ci), dź(dzi) , wędka z magnesem oraz plansze. Ma-
gnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które 
nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Logopedyczne 
rybki cz.3 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z trudnymi wyrazami zawiera-
jącymi głoski dentalizowane: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś(si), ć(ci), 
dź(dzi), wędka z magnesemoraz plansze. Magnetyczna gra do 
utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawidłowo 
wymawiają w.w. głoski. 1 
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Logopedyczne 
rybki cz.4 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z trudnymi wyrazami zawiera-
jącymi głoski pr, br, kr, gr, tr, dr , wędka z magnesem oraz plansze. 
Magnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, 
które nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Logopedyczne 
rybki cz.5 

W zestawie 48 magnetyczne "rybki" z wyrazami zawierającymi gło-
ski r, l, j, wędka z magnesem oraz plansze. Magnetyczna gra do 
utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, które nieprawidłowo 
wymawiają w.w. głoski 1 

Logopedyczne 
rybki cz.6 

W zestawie 60 magnetycznych "rybek" z wyrazami zawierającymi 
głoski p, b, k, g, t, d, pi, bi, ki, gi , wędka z magnesem oraz plansze. 
Magnetyczna gra do utrwalania głosek przeznaczona dla dzieci, 
które nieprawidłowo wymawiają w.w. głoski. 

1 

Eduterapeuti-
ca Logopedia - 
wersja pod-
stawowa 

Multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej dzieci 
w wieku 5-12 lat. Zestaw zawiera: Aplikację Terapeuty pozwala na 
zarządzanie diagnozą i terapią, Specjalistyczny moduł logopedycz-
ny (pozwala na kompleksową diagnozę budowy i funkcjonowania 
narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, mowy i artyku-
lacji poszczególnych głosek, a także terapię artykulacji szeregów 
szumiącego, syczącego i ciszącego oraz głoski r). Program zawiera 
ok. 400 dwiczeo. Naklejki – nagrody dla uczniów. Słuchawki z mi-
krofonem. Program do kalibracji nagrao (poprawia jakośd nagrao) 
Ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów 1 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnio-
nych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych  

Nazwa   
Ilość 

Quatrata - drewnia-
ne plansze 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 
cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (od-
czytywanie osi).W środku planszy wnęka z podziałką na kwa-
dratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych 
drewnianych, kolorowych brył geometrycznych, których jed-
nostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie mniejszych 
niż 2 cm lub jego wielokrotność, 2 drewniane kostki z oczkami 
od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia 
percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na 
osi. Komunikacja w grupie 2 

Quatrata - kolorowe 
sześciany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie róż-
norodnych brył geometrycznych, składających się z wielo-
krotności sześcianu o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 
drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z ocz-
kami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, która rozwija logiczne 
myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i komuni-
kację w grupie. 2 
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Quatrata - karty za-
daniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wy-
miarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przed-
stawiającymi układ brył o zróżnicowanym stopniu trudno-
ści.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył geome-
trycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą. Bryły składają 
się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie mniej-
szych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w 
grupie. Całość zapakowana w duże, drewniane lakierowane 
pudełko. 2 

Pieksi 

96 bambusowych elementów kształtek w czterech podstawo-
wych kolorach /czerwony, zielony, niebieski, żółty / o rozmia-
rze  niemiejszym i nie większym niż 4 cm (trójkąty, kwadraty, 
koła) o wypukłym kształcie z otworem w środku umożliwiają 
tworzenie mozaiki i nakładanie na pałeczkę. 8 bambusowych 
pałeczek o dł. około 28cm zakończonych kolorową rączką, na 
nie nakłada się lub nadziewa kształtki wg. cech koloru kształ-
tu wypukłe, nie wypukłe. Jako akcent kończący zadanie dołą-
czonych jest 8 kulek z dziurką, po 2 z każdego koloru. Całość 
przechowywana w opakowaniu ułatwiającym szybkie sprzą-
tanie -w wygodnej tekturowej kolorowej tubie o długości  nie 
mniejszej  niż 31 cm, zakończonej plastikowymi pokrywkami, 
z uchwytem wykonanym ze sznurka . Produkt służyć ma do 
nauki i utrwalania cyfr, kolorów, wykonywania prostych dzia-
łań matematycznych, ćwiczeń mięśni ręki. Stanowi przydatną 
pomoc dydaktyczną w procesie przygotowywania dziecka do 
nauki pisania, utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia. 
Załączona instrukcja w języku polskim dostępny atest UE. 2 

Logigram diagramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie 
mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 
drewniane szablony (2 pionowe i 2 poziome) o długości nie 
mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana far-
bami trudnościeralnymi figura o różnym kolorze, wielkości i 
grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6 
cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania 
diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów. 1 

Logigram figury za-
daniowe 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach 
boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna 
figura płaska w różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, 
z cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, 
o długości nie większej niż 36 cm, podzielone na 5 pól. Okre-
ślanie cech figur i umiejętności argumentowania  szukania 
prawidłowych rozwiązań. 1 

Logigram karty ma-
tematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie 
mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana far-
bami trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych 
cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury 
występują w 5-ciu rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie 
zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość zamknięta 
w dużej, drewnianej skrzyni z oznakowanymi przegródkami. 1 
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Logigram szablony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe 
o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych 
pól. Każda płytka posiada namalowane farbami trudnoście-
ralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, grubość 
oraz zaprzeczenia tych pojęć. 25 drewnianych płytek z figu-
rami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane 
są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. Odnajdy-
wanie figur o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubo-
ści. 1 

Gąsienice 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy Ma-
rzeń” pod patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe specjalnie 
wyprofilowane łyżki o długości przynajmniej 21cm. Łyżki po-
siadają otwór oraz cienką gumkę ułatwiającą nałożenie i 
utrzymanie kulki na łyżce. 36 kulek w czterech podstawowych 
kolorach ponumerowanych od 1 do 9, oraz 4 wąskie materia-
łowe woreczki zakończone pierścieniem a z drugiej strony 
gumką. Całość zapakowana w poręcznej tubie. Produkt do 
ćwiczeń nauki pisania, przeprowadzenia zadań matematycz-
nych zajęć ruchowych i utrwalenia liczb. 1 

SUPERMATEMA-
TYK MAXI 

Gra edukacyjna, która zmusza do myślenia, jest emocjonującą 
zabawą i zarazem znakomitym treningiem liczenia 4 

ZESTAW KONTRO-
LNY PUS 

Poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 
12 ponumerowanych klocków. Zestaw jest integralny z ksią-
żeczkami z serii PUS. 2 

PUS - MATEMATY-
KA NA WESOŁO 3 

Autor:  Maria Krupska, Bogusław Świdnicki, Format: 168x235, 
stron: 32 - Zadania tekstowe I cz. 2 

PUS - MATEMATY-
KA NA WESOŁO 4 

Autor:  Maria Krupska, Bogusław Świdnicki, Format: 168x235, 
stron: 32 - Zadania tekstowe II cz. 2 

PUS - ZEGAR I KA-
LENDARZ 

Książka - z serii PUS - "Zegar i kalendarz" Autorzy: Dorota Pyr-
gies 2 

TO JUŻ POTRAFIĘ 

Książeczki "To już potrafię" przeznaczone dla dzieci w młod-
szym wieku szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany ma-
teriał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia 
matematyczne, środowiska społeczno-przyrodniczego, zwią-
zane z kształceniem językowym, oparte na założeniach pro-
gramowych nauczania zintegrowanego. Wykorzystywane z 
zestawem kontrolnym PUS 2 

PUS - MATEMATY-
KA NA WESOŁO 1 

Autor: Dorota Cudnik, Ilustracje: B. Mirowska-Markiewicz, E. 
Jarząbek, K. Czerner-Wieczorek, P. Wakuła, M. Śliczniak-
Świrszcz, A. Pękalski, Format: 168x235, stron: 32 - dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 12. 2 

FOLIA PIANKOWA 
Miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia. Format 
A4. 15 kolorów. 1 

PO DRODZE Z TA-
BLICZKĄ MNOŻE-
NIA 

Gra wspomaga naukę tabliczki mnożenia do 100. Zawartość 
opakowania zawiera: planszę, 4 pionki, kostkę do gry, tablicz-
kę mnożenia, instrukcję. 3 

KOSTKI MATEMA-
TYCZNE NUMICAN 

4 kostki z liczbami i symbolem Numicon. 
5 
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Duży szachowy 
skoczek - plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o boku nie mniejszym niż 50 
cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie 
mniejszej niż 4 cm i głębokości 2 cm. Wyznacza pole gry i uła-
twia ustawienie we wgłębieniach pionków. 12 drewnianych 
pionków o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 4 x 4 cm z row-
kami o różnym układzie linii. Umiejętność abstrakcyjnego i 
logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną zmysł 
obserwacji, koncentrację. 1 

Duży szachowy 
skoczek - skoczki 

Zestaw 28 drewnianych skoczków, o wymiarach nie mniej-
szych niż 5 x 4 x 4 cm, w dwóch kolorach minimum po 14 szt. 
w każdym. Pionki posiadają na wierzchniej części wyżłobie-
nia- rowki o różnym układzie linii: 10 skrzyżnych, 6 prostych, 
12 skrętnych. Trening logicznego i strategicznego myślenia z 
prostymi regułami gry. 1 

Szachowe skoczki 
plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie mniej-
szych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o 
średnicy nie mniejszej niż 2 cm i głębokości 1,5 cm. Wyznacza 
pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach skoczków. 10 
drewnianych pionków z rowkami o różnym układzie linii. 
Podczas gry zawodnik zastanawiając sie nad ruchem, tworzy 
dogodną drogę. Przestawiając w myślach skoczki, rozwija wy-
obraźnię, strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. 1 

Szachowy skoczek - 
skoczki 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniej-
szych niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. 
Pionki posiadają na wierzchniej części wyżłobienia- rowki o 
różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych. 
Trening logicznego i strategicznego myślenia z prostymi regu-
łami gry. Gra rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia, 
zmysł obserwacji, uczciwego współzawodnictwa. 1 

Miasto liczb 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w 
drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach 
nie mniejszych niż 14 cm z wyżłobionymi dużymi symbolami 
cyfr 
znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach 
znajduje się graficzne oznaczenie w formie czerwonego uko-
śnego paska, który jest tym szerszy na płytce, im wyższą cyfrę 
ona reprezentuje, co ułatwia naukę tworzenia prawidłowych 
ciągów liczbowych. Do zestawu dołączonych jest 10 dużych, 
zielonych, cyfr od 0 do 9, które można dopasować do otworów 
w płytkach 2 

Liczydło liczby w 
kolorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnia-
nym poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na 
jednostki i oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o 
wymiarze nie mniejszym niż 4cm wysokość i 2 cm szerokość. 
Klocki o różnej długości. Zestaw umożliwia naukę podstaw 
arytmetyki, rozróżnianie wartości liczb, tworzenie działań 
matematycznych. 2 
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Liczydło z podziałką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 
48 cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku 
planszy znajduje się wnęką pozwalająca ułożyć klocek z po-
działką. Plansza zawiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do 
20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia osi. 12 drewnianych, 
różnokolorowych klocków o różnej długości, z oznaczeniem 
liczbowym i podziałem na jednostki. Jednostkę stanowi klocek 
o wymiarze nie mniejszym niż 4 cm wysokości i 2 cm szeroko-
ści 2 

Fala matematyczna 
kule do logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o śred-
nicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa 
sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. 
Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wydechowej, 
precyzję ruchu i szacowanie sił. 2 

Fala matematyczna 
plansza zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną we-
wnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śli-
skiego tworzywa sztucznego. Na bokach planszy naniesiona 
numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z 
drugiej strony planszy ich odpowiedniki w postaci graficznej - 
kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o 
średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z tworzywa sztucznego 
o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wyko-
nywanie zadań matematycznych w ruchu i działań w pamięci. 
Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo - ruchowej 2 

Hip hop kamienie 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymia-
rach nie mniejszych niż 
6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki pomalowa-
ne nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki 
oznaczone liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymia-
rach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kół-
kach z metalowym mechanizmem. Tworzenie prostych zadań 
matematycznych, ciągów liczbowych i rytmicznych, nauka 
prawidłowego odwzorowania w ruchu. 1 

Hip hop płytki licz-
bowe zest. I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o 
wymiarze nie mniejszym niż 25 cm 
ze specjalną powłoką antypoślizgową pozwalającą na bez-
pieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponu-
merowane wyłącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację 
przestrzenną, rozpoznawanie liczb parzystych, naukę liczenia 
w ruchu. 1 

Hip hop płytki licz-
bowe zest.II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych pły-
tek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumero-
wanych wyłącznie nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki 
można rysować kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych 
zadań matematycznych, działania w ruchu i naukę logicznego 
myślenia. 1 

Hip hop płytki sym-
bole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych pły-
tek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami 
oznaczającymi: niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadra-
towych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych 
niż 6 cm z oznaczeniami symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształ- 1 
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tuje orientację przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, 
odwzorowanie rytmu. 

Wieża liczb chwytak 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowa-
nymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 
podwójnymi grubymi linami zakończonymi drewnianymi kul-
kami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym 
oczkiem umożliwiający zahaczanie elementów. Duży drew-
niany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej 
niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 
cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas 
ruchu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. 1 

Wieża liczb liczby w 
haczykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wy-
sokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczo-
ny hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. 
Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnoście-
ralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim boku jej odpowiednik w 
formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głę-
boki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na dru-
gim. Rozpoznawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, 
integracja w grupie 1 

EKSPERYMENTY, 
DOŚWIADCZENIA Z 
BOTANIKI 

Komplet podstawowych materiałów, umożliwiające rozpoczę-
cie pierwszej hodowli roślin i przeprowadzenie eksperymen-
tów z botaniki. Pudełko zawiera m.in. szklarnię z filtrami i 
wywietrznikami, nasiona kukurydzy, fasoli, groszku, dyni Hal-
loween i nasturcji, minimum 5 szt. kapsułek ziemi i torfu , 5 
doniczek, szkło powiększające, pipetę do podlewania, gąbkę 
do kiełkowania, karty do gry i nauki rozpoznawania drzew. 2 

TANGALO 

 2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7 
drewnianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw 
zawiera 30 sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada 
wycięty fragment, który dziecko musi wypełnić klockami z 
pudełka, według oznaczonej ilości przedstawionej na obrazku. 
Ćwiczy kierunkowość, orientacje przestrzenną, analizę i syn-
tezę dobieranie właściwych elementów. Całość zamieszczona 
w kartonowym pudełku. 1 

WAGA ZE ZBIORNI-
KIAMI 1,0 L. I 25 
ODWAŻNIKAMI 

Waga wyposażona w dwa przezroczyste zbiorniczki, o pojem-
ności 1 l z poddziałką i komplet 25 odważników:                                                                                                                                                                          
11 odważników metalowych oraz 14 odważników z tworzy-
wa. Zestaw umożliwia ważenie materiałów sypkich,                                                                                                                                                                                                 
płynnych lub stałych do 1 litra. Wykonana z trwałego i este-
tycznego tworzywa. 4 

MAGICZNE KREDKI 
18 SZT. 

18 sześciokątnych kredek o trzech różnych funkcjach równo-
cześnie: rysują, malują i tworzą makijaż na ciele. Hipoaler-
giczne, nietoksyczne, dł. kredki nie mniejsza niż 17 cm, śred-
nica nie mniejsza niż 1 cm. 

3 
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BLOK TECHNICZNY 

Blok techniczny Interdruk A4 biały , 10 kartek 

3 

LUSTERKO Z RE-
FLEKSEM 

Za pomocą lusterka z refleksem, uczniowie odbijają różno-
rodne figury, mogą odczytać pismo lustrzane, uzupełniają 
wzory kwadratowe lub wykonują inne ciekawe eksperymenty. 
Lusterko wykonane jest z odpornego na zniszczenie szkła 
organicznego. Spiłowane boki umożliwiają dzieciom dokładne 
obrysowanie lustrzanego odbicia. Szerokość nie mniejsza niż 
15 cm. Wysokość nie mniejsza niż 9,5 cm. 16 

KASA EDUKACYJNA 

Gra uczy prawidłowego przeprowadzania operacji pienięż-
nych poprzez obliczanie właściwych kwot potrzebnych na za-
kupy i do prawidłowego wydawania reszty. Zawiera: planszę, 
4 pionki, kostkę, 30 żetonów po 25 sztuk banknotów 200, 100, 
50, 20, 10 zł, po 4 sztuki monet 5, 2, 1zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1gr , 
pojemnik na pieniądze, instrukcję. 4 

UKŁAD SŁONECZNY 
3D INTERAKTYW-
NY 

Interaktywny układ słoneczny z podświetlanym słońcem, 
przedstawiający ciekawe fakty o planetach i słońcu w formie 
pytań i odpowiedzi. 

1 

JAKIE TO FLAGI? 

Gracze uczą się się rozróżniać flagi państw całego świata, po-
znają nazwy tych państw i miejsce ich położenia. Poznają też 
nazwy ich stolic, a także jaka jest wielkość ich powierzchni i 
jaki obowiązuje w nich język.Gra doskonale łączy w sobie za-
bawę z nauką i treningiem pamięci. 2 

PRZYRODA - PRO-
GRAM MULTIME-
DIALNY 

Programy multmedialne. W skład pakietu wchodzą 3 progra-
my: Przygoda pogodą, Przygoda w kosmosie, Przygoda na 
ziemi. 1 

PRZYRODNICZE 
WĘDRÓWKI 

Gra obejmująca tematykę środowiska przyrodniczego Polski - 
roślin, zwierząt, życia na wsi oraz krajobrazów z informacją o 
poprawnej pisowni. 224 karty z obrazkami z dołączonymi do 
nich pytaniami. 2 

KALENDARZ MA-
GNETYCZNY 

Tablica magnetyczna pomoc do nauki dni tygodnia, miesięcy, 
lat oraz pór roku. Zawartość gry: tablica magnetyczna o wy-
miarach nie mniejszych niż 50 x 70 cm, 4 ilustracje z porami 
roku, 16 ilustracji z puzzlami przedstawiającymi przyrodę, 6 
strzałek (żółta, czerwona, niebieska), 31 kart z numerami od 1 
- 31 (w tym 17 kartoników do ułożenia roku), 10 kart z zaję-
ciami szkolnymi, 1 woreczek z samoprzylepnymi magnesami, 
przewodnik pedagogiczny oraz plan zajęć. 2 

SEKRETY ELEK-
TRONIKI - 180 
KOMBINACJI 

Ponad 180 eksperymentów. Wszystkie elementy wchodzące w 
skład zestawu są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich 
bezproblemowe i bezpieczne łączenie za pomocą zaciskanych 
złączek. 2 

Anemometr 

Wymiar nie mniejszy niż 28 x 19 cm. Urządzenie wskazuje 
prędkośd wiatru (odczyt w m/s skali Beauforta). Można go 
trzymad w ręku lub zamocowad. 2 
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Wiatrowskaz 

Prosty, wytrzymały przyrząd do określania kierunku wiatru. 
Wymiar nie mniejszy i nie większy niż 32 x 22 cm.W czasie 
zabawy twoje dziecko pozna działanie silnika, przełączników, 
źródeł dźwięku i światła. Wszystko dokładnie przedstawione i 
opisane w instrukcji w języku polskim. Wszystkie elementy 
wchodzące w skład zestawu są zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich bezproblemowe i bezpieczne łączenie za 
pomocą zaciskanych złączek. 2 

Deszczomierz 
Wymiary nie mniejsze niż 16 x 8 cm.Dokładny pomiar opa-
dów. Skala w milimetrach, pokrywka . 2 

Stacja meteorolo-
giczna 

Wszystkie niezbędne przyrządy do obserwacji podstawowych 
parametrów klimatycznych na jednym pionowym drążku. 
Dzieci mogą rejestrować: temperaturę powietrza, prędkość 
wiatru, kierunek wiatru, opad atmosferyczny. Wbudowany 
zegar słoneczny pozwala odczytać czas. Długość drążka nie 
mniejsza niż 116 cm, wykonana z mocnego tworzywa 1 

Stacja pogody 

Stacja pogody zawiera 3 wyjmowane z podstawką przyrządy: 
higrometr (wilgotnościomierz), barometr i termometr. śred-
nica przyrządów nie mniejsza niż 7,6 cm Wszystkie trzy przy-
rządy umieszczone w poręcznej, przenośnej „walizeczce”. Sto-
sując Stację pogody można porównywad wskazania na każ-
dym z przyrządów lub umieszczad jeden z przyrządów w róż-
nych miejscach skupiając się na danym przyrządzie i jego 
możliwościach pomiarowych 1 
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Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych j. angielski 

101 produktów - 
nauka słówek 

Zestaw pomocny w nauce języka obcego i nauce prawi-
dłowego odżywania się. Składa się ze 101 produktów imi-
tujących żywność wykonanych z tworzywa sztucznego 
umożliwiającego łatwe utrzymanie zestawu w czystości. 1 

Angielskie słówka 

Gra typu memo. Rozwija pamięć, uczy koncentracji, 
umożliwia naukę 35 angielskich słówek. Zestaw zawiera 
70 kartoników pogrupowanych w pary oraz mini słowni-
czek z popularnymi angielskimi słówkami z zapisem wy-
mowy. 1 

Program słówka i 
zwroty - podstawy 
języka angielskiego 

Program komputerowy – słówka i zwroty język angielski - 
30 scenariuszy zajęć lekcyjnych, 10 gier edukacyjnych, 
200 kolorowanek do wydruku, 500 interaktywnych ćwi-
czeń. 1 

Angielski sklepik - 
gra 

Gra rozwija pamięć, zdolność kojarzenia, uczy języka an-
gielskiego za pomocą skojarzeń: obraz, zapis, wymowa. 
Zestaw zawiera dwustronną planszę, 70 kolorowych kar-
toników, słowniczek z nazwami produktów spożywczych 
wraz z uproszczonym zapisem fonetycznym. 1 

CZERWONY KAP-
TUREK I TRZY 
ŚWINKI BAJKA - 
PACYNKI I PŁYTA 

Zawartość: 8 pacynek - płyta CD audio MP3 z nagraniem 
po polsku - instrukcja z tekstem dialogów dwóch bajek: 
"Czerwony Kapturek" i "Trzy świnki. Komplet zawiera 
materiały do inscenizacji dwóch różnych bajek.  1 

Lotto Animals - na-
uka j. angielskiego 

Loteryjka z nauką języka angielskiego z czterema warian-
tami gier. Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w 
języku angielskim. Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze 
o wymiarach 23,5 cm x 16 cm, 48 dwustronnych tafelków 
o wym. 4,8 cm x 4,8 cm, instrukcja gier. 1 

PIOSENKI DLA 
DZIECI ZESTAW 3 
KSIĄŻEK Z CD 

Angielski dla dzieci. Piosenki. Pakiet 3 szt. (Książka + pły-
ta) 14 melodyjnych, łatwo wpadających w ucho piosenek 
w wykonaniu 7-letniej Brytyjki nie tylko zapoznaje z no-
wym słownictwem, lecz także doskonali rozumienie ze 
słuchu oraz wymowę. Kolorowe ilustracje ułatwiają za-
pamiętanie tekstów. Zapis nutowy i pełne tłumaczenie na 
język polski. W książce znajduje się polskie tłumaczenie 
oraz zapis nutowy, który idealnie nadaje się do wykorzy-
stania w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych, wspólnej 
gry, śpiewu i tańca. 1 

ZABAWY Z CHUSTĄ 

Książka jest zbiorem różnorodnych pomysłów do wyko-
rzystania podczas zabaw z kolorową chustą. Liczba stron: 
32. Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wasilak. 1 

WYGIBUSEK 

Ludzik wykonany z miękkiego tworzywa pozwalający na 
układanie postaci w różnych pozycjach, wyrażając swoje 
emocje. 1 

SKOJARZENIA PA-
MIĘĆ - gra eduka-
cyjna 

SKOJARZENIA PAMIĘĆ Gra edukacyjna. 

1 
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UKŁADANKA " MI-
SIU ZDZISIU" - gra 
planszowa 

UKŁADANKA " MISIU ZDZISIU" Gra układanka. 

1 

SP NAKŁO 
Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji 

Nazwa   Ilość 

Pelikan 

Pomoc dydaktyczna z zestawu linii bambusowej. Zawar-
tość umieszona w poręcznej wysokiej  kolorowej tubie nie 
mniejszej  niż 31cm z uchwytem. Wykonana z twardej 
tektury z zamykaną pokrywką z tworzywa sztucznego, co 
umożliwi dzieciom szybkie sprzątanie i utrzymanie po-
rządku. Zawiera 32 bambusowe, lakierowane kształty 
(kwadrat, trójkąt, kółko, kółko z dziurką). Każdy kształt 
jest w dwóch wielkościach - małym i dużym. 4 kolorowe 
oddzielne woreczki w różnych jednolitych kolorach wy-
konanych z grubego materiału, o mocnych szwach. Dla 
łatwego trzymania worek zakończony bambusową obrę-
czą o średnicy nie mniejszej  niż 11 cm i zapiętą na 6 me-
talowych zatrzasków co umożliwia łatwe odpięcie i wy-
pranie worka. Worek musi posiadać gumowy sznurek ze 
stoperem, umożliwiający dopasowanie otworu do wiel-
kości dłoni gracza tak, aby zawartość nie była widoczna 
dla grającego. Zabawa polega na jak najszybszym wyko-
naniu polecenia prowadzącego i rozpoznaniu z pomocą 
dotyku- kształtu, wielkości, ilości i cech wspólnych ele-
mentów umieszczonych w worku. Dołączona instrukcja w 
języku polskim. 1 

Gąsienice 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy 
Marzeń” pod patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe 
specjalnie wyprofilowane łyżki o długości przynajmniej 
21cm. Łyżki posiadają otwór oraz cienką gumkę ułatwia-
jącą nałożenie i utrzymanie kulki na łyżce. 36 kulek w 
czterech podstawowych kolorach ponumerowanych od 1 
do 9, oraz 4 wąskie materiałowe woreczki zakończone 
pierścieniem a z drugiej strony gumką. Całość zapakowa-
na w poręcznej tubie. Produkt do ćwiczeń nauki pisania, 
przeprowadzenia zadań matematycznych zajęć rucho-
wych i utrwalenia liczb. 2 

Wieże 

Pomoc dydaktyczna wykonana w dużej części z bambusa. 
Zawiera cienkie, bambusowe listewki służące do utwo-
rzenia planszy oraz 25 bambusowych wież różnej wielko-
ści, kolorze z wgłębieniem na górze. Gra ćwiczy i uspraw-
nia pracę rąk, koncentrację, cierpliwość i współpracę w 
grupie. Zawartość umieszona w wysokiej kolorowej tubie 1 
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Rybki 

Pomoc do ćwiczenia precyzji rąk i koordynacji ruchowej. 
Wykonana z bambusa. Zawiera m.in. dużą ilość bambu-
sowych rybek w 3 różnych kolorach i kształtach, bambu-
sowe miseczki oraz opaski samuraja. Zawartość umieszo-
na w poręcznej wysokiej tubie. 2 

Tangalo 

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści 
się 7 drewnianych klocków o różnym kształcie i wielko-
ści: Zestaw zawiera 30 sztywnych kart z obrazkami. Każ-
da karta posiada wycięty fragment, który dziecko musi 
wypełnić klockami z pudełka, według oznaczonej ilości 
przedstawionej na obrazku. Ćwiczy kierunkowość, orien-
tacje przestrzenną, analizę i syntezę dobieranie właści-
wych elementów. Całość zamieszczona w kartonowym 
pudełku. 1 

Schattenmemo 
plansza zadaniowa 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymia-
rach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębo-
kimi szufladami. W przedniej części każdej z szuflad po-
ręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie cią-
gów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 drew-
nianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z 
kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeral-
nymi i nietoksycznymi farbami. Budowanie zdań, tworze-
nie historyjek,  segregowanie , układanie w oparciu o 
wzory. 1 

Schattenmemo 
płytki zadaniowe 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych pły-
tek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, 
namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi far-
bami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze śro-
dowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy obrazek powtó-
rzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, 
bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały 
motyw na czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowa-
nie obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie 
prostych zdań. 1 

Kreativmemo wkła-
dy zadaniowe 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniej-
szych niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do 
nich. Otwory umożliwiają umieszczanie płaskich elemen-
tów. Plansza pozwala na przeprowadzenie zadań z zakre-
su płynności wzrokowej, szukania podobieństw i szczegó-
łów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 12 długich 
szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa 
sztucznego z 96 obrazkami z podstawowymi pojęciami 
jak warzywa, owoce nad , pod , stary młody… 1 

Kreativmemo pla-
nasza zadaniowa 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich 
szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego two-
rzywa sztucznego. Szablony posiadają numerację pozwa-
lającą rozróżnić grupy obrazków o bardzo różnorodenj 
tematyce pojęć pozwalające na klasyfikowanie wg stopnia 
trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne koła. 1 
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Abecadło - 150 liter 

Abecadło drewniane składające się przynajmniej z 25 sze-
ścianów. Na każdej ściance znajduje się literka. Abecadło 
zawierają znaki polskie jak: ó, ż, ć, ś powtórzone dwu-
krotnie, Samogłoski i spółgłoski rozróżnione są kolorami. 
Klocki umieszczone w drewnianym pudełku. A,E,I,O po-
wtórzone przynajmniej siedmiokrotnie co umożliwia 
układanie wyrazów i budowanie prostych zdań, przepro-
wadzanie ćw. ortograficznych i zabaw logicznych 2 

Tablica z literkami 

Składana, dwustronna, tablica z literkami o wysokości nie 
mniejszej niż 111cm wykonana z tworzywa sztucznego z 
jednej strony  tradycyjna zielona tablica  do pisania  kredą 
z drugiej biała, magnetyczna, sucho ścieralna tablica prze-
znaczona do pisania  markerem i możliwością przycze-
piania magnetycznych literek i cyferek ( w zestawie min. 
77). Nad każdą tablicą umieszczony  elastyczny klips z 
tworzywa sztucznego, umożliwiający przytrzymanie 
kartki podczas malowania lub rysowania. Pod tablicami 
znajduje się szeroka półka  do przechowywania, potrzeb-
nych akcesorii. 1 

Teatrzyk - scena 

Kolorowy teatrzyk o wymiarach nie mniejszy niż 94 x 78 
x 22 cm, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o 
podwójnych ściankach wypełniony w środku powie-
trzem, lekki umożliwia dzieciom łatwe przenoszenie. Z 
tyłu teatrzyku para ruchomych drzwiczek stanowi pod-
pórkę konstrukcji a zarazem imitujące kasę biletową 1 

Kurtyna, oświetle-
nie, 2 pacynki 

Zestaw akcesoriów do teatrzyku : oświetlenie typu LED z 
wyłącznikiem zasilane 3 bateriami AAA – nie załączone w 
zestawie, ruchoma czerwona dwuczęściowa kurtyna, 2 
welurowe pacynki: chłopiec i dziewczynka o wysokości 
nie mniejszej niż 20 cm. 1 

Puzzelator elemen-
ty do działań 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie więk-
szej 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gu-
mowych masywnych kółkach z mechanizmem metalo-
wym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-
ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 20 bawełnia-
nych szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do 
ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, 
uczą zabawy w zespole. 1 

Puzzelator karty 
zadaniowe 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym 
niż 11 cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego 
odpornego na użytkowanie na różnych podłożach. Na 
kartach trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów 
mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenie spostrzegania, od-
wzorowywania i wyszukiwania szczegółów, stanowią 
element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzen-
nej 1 
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Puzzelator mozaika 
podwójna 

14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o 
boku nie mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowa-
niem wyobraźni przestrzennej płytki posiadają jedynie 
namalowane stykające się po środku wierzchołkami trój-
kąty umieszczone na ciemnej powierzchni oraz jednolite, 
kolorowe powierzchnie. Na spodniej ciemnej części płytki 
można rysować kredą nowe zadania ( np.: literki). Duża 
drewniana kostka o boku nie mniejszym niż 3 cm wyzna-
czająca jednolite i podwójne kolory. 1 

Puzzelator mozaika 
pojedyńcza 

Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciem-
nych obustronnie antypoślizgowych, kwadratowych pły-
tek o wymiarze boku nie mniejszym niż 25 cm. Każda 
płytka posiada namalowany trudnościeralny duży trójkąt, 
którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki a inne 
w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierzchoł-
kami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolo-
rach. Płytki służą do układania mozaiek, tworzenia lu-
strzanych wzorów i formułowania poleceń w zabawach 
ruchowych. 1 

Tęczowe liny krążki  

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o 
średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwal-
nym klipsem. Lina trójwarstwowa. Odwzorowywanie 
rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ru-
chu umiejętności zręcznościowe. 1 

Tęczowe liny z za-
pięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie 
mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 
metrów. Każdy koniec liny posiada klips z magnesem, po-
zwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka 
wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w bawełnia-
nym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, 
równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (late-
ralizacja). 1 

fakturowe zgady-
wanki faktury cz 1 

14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach bo-
ków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 7 rodzajów podwójnie powtó-
rzonych m.in materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. 2 
prostokątne, drewniane plansze o długości nie mniejszej 
niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku 
minimum 7 cm. Służy do stymulacji sensorycznej u dzieci 
z dysfunkcją narządu wzroku. 1 

fakturowe zgady-
wanki faktury cz 2 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach bo-
ków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 7 rodzajów podwójnie powtó-
rzonych m.in. papier, skóra, papier ścierny, tworzywo 
sztuczne. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie 
mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otwo-
rami o boku minimum 7 cm. ćwiczenia wyobraźni umie-
jętności rozróżniania szczegółów i współpraca w grupie. 1 
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fakturowe zgady-
wanki plansze 

12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach bo-
ków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 6 rodzajów podwójnie powtó-
rzonych. m.in korek, drewno, bambus. Duże drewniane 
pudełko z przegrodą zamykane wieczkiem. Ćwiczenia 
pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności współdziała-
nia. 1 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Kroczki 1 komplet  

zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa 
sztucznego, do których doczepiony jest sznurek podwój-
nie pleciony, miły w dotyku umożliwiający chodzenie na 
podwyższeniu. Dziecko ćwiczy utrzymanie równowagi i 
precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka nie mniejsza  niż 
8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwarantuje 
większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. 
Spód posiada gumowy ślad charakterystyczny dla zwie-
rzęcia domowego np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, 
pozwala na wypełnienie kroczków różnym materiałem 
np. groch, ryż, dzięki czemu przy poruszaniu słychać do-
datkowe dźwięki  2 

Talerz równoważny 
- tarcza obrotowa 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 
51 cm z 4 wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części 
posiada antypoślizgową powierzchnię. Integralna część 
do metalowej tarczy. Zadaniem przyrządu jest nauka 
utrzymania prawidłowej postawy napinanie różnych par-
tii mięśni 1 

Talerz równoważny 
- podstawa 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o 
długości ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na sze-
rokich, podwójnych nóżkach o wysokości nie mniejszej 
niż 10 cm, zakończone gumowymi, antypoślizgowymi na-
kładkami. W środku konstrukcji znajduje się trzon z łoży-
skiem kulkowym wprawiający podstawę talerza w ruch 
obrotowy 1 

Kule rehabilitacyjne 
6 szt. 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowe-
go materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. W kom-
plecie znajdują się po 2 kule o wadze nie mniejszej : 1 kg 
średnicy około 11 cm, 2 kule o wadze 1,2 kg i średnicy 
około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy około 14 
cm.Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają prze-
prowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawi-
dłowa postawę. Dołączona instrukcja użytkowania w ję-
zyku polskim. 

1 

Maty do cwiczeń 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwala-
jącymi na wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie 
mniejszym i nie większym niż  62 x 62 cm i grubości nie 
mniejszej niż 1,8 cm. odporne na uszkodzenia wgniecenia, 
rozerwanie. Dają możliwość tworzenia różnorodnych 
form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię oraz pracę w 
grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. 
Umożliwiają tworzenie figur geometrycznych. Możliwość 1 
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mycia pod bieżącą wodą.  

Platforolka - plat-
forma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 
60 cm. Krawędź zakończona oponą (można pompować), 
co zapewnia przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ru-
chowych. Przyrząd do terapii zaburzeń sensorycznych, 
Ćwiczenia stymulują układ przedsionkowy i wpływają 
korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty umożliwia-
ją dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania rów-
nowagi. Urządzenie integralne z 4 rolkami do platformy 1 

Platforolka - rolki 

4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we 
wszystkie strony Są integralną częścią do drewnianej 
platformy. Dzięki nim platforma porusza się swobodnie 
we wszystkich kierunkach. Wysokość urządzenia od pod-
łoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 1 

Tęczowe liny krążki  

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o 
średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwal-
nym klipsem. Lina trójwarstwowa. Odwzorowywanie 
rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ru-
chu umiejętności zręcznościowe. 1 

Tęczowe liny z za-
pięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie 
mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 
metrów. Każdy koniec liny posiada klips z magnesem, po-
zwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka 
wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w bawełnia-
nym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, 
równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (late-
ralizacja). 1 

Zestaw sprawno-
ściowy - skoczek 

Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniej-
szej niż 7 cm i długości 25 cm, do niego przymocowana 
jest gruba, gumowa linka z piankowym uchwytem. Sko-
czek umożliwia wykonywanie ćwiczeń skocznych i roz-
ciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 1 

Zestaw sprawno-
ściowy - dysk ba-
lansujący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z 
tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, porozu-
miewania się, precyzji ruchu i orientacji przestrzennej. 
Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet jajeczek, 
komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy 
umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z 
tworzywa sztucznego. 1 

Wesołe kręgle  

Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do 
przeprowadzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wy-
konana z masywnego tworzywa sztucznego. 
 
Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych 
konfiguracjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to 
na ćwiczenie precyzji ruchu oraz koordynacji wzrokowo-
ruchowej. 
 
Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, 
kręgle oznaczone są kolorowymi opaskami: 1 
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    4 kręgle z niebieskimi opaskami 
    3 kręgle z zielonymi opaskami 
    2 kręgle z żółtymi opaskami 
    1 kręgiel z czerwoną opaską 

Batmanki 

Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprę-
żają uchwyty i przerzucają do siebie piłkę. 
Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 2 kolorach. 2 

Skoczek 

Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocz-
nych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i 
pleców. 
Wymiary podstawy: 6,5 x 25 x 12 cm 2 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno - plastyczne 

Quatrata - drewniane 
plansze 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 
x 16 cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 
do 13 (odczytywanie osi).W środku planszy wnęka z 
podziałką na kwadratowe pola. 4 drewniane ogranicz-
niki, 18 różnorodnych drewnianych, kolorowych brył 
geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian 
o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego 
wielokrotność, 2 drewniane kostki z oczkami od 1 do 3 
oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia per-
cepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania 
na osi. Komunikacja w grupie 1 

Quatrata - kolorowe 
sześciany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie 
różnorodnych brył geometrycznych, składających się z 
wielokrotności sześcianu o wymiarach nie mniejszych 
niż 2 cm. 2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 
2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, 
która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne 
oraz współpracę i komunikację w grupie. 1 

Quatrata - karty za-
daniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o 
wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami 
przedstawiającymi układ brył o zróżnicowanym stopniu 
trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych 
brył geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą. 
Bryły składają się z wielokrotności sześcianu o wymia-
rach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia prze-
strzenna, komunikacja w grupie. Całość zapakowana w 
duże, drewniane lakierowane pudełko. 1 
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Pieksi 

96 bambusowych elementów kształtek w czterech pod-
stawowych kolorach /czerwony, zielony, niebieski, żółty 
/ o rozmiarze  niemiejszym i nie większym niż 4 cm 
(trójkąty, kwadraty, koła) o wypukłym kształcie z otwo-
rem w środku umożliwiają tworzenie mozaiki i nakła-
danie na pałeczkę. 8 bambusowych pałeczek o dł. około 
28cm zakończonych kolorową rączką, na nie nakłada się 
lub nadziewa kształtki wg. cech koloru kształtu wypu-
kłe, nie wypukłe. Jako akcent kończący zadanie dołączo-
nych jest 8 kulek z dziurką, po 2 z każdego koloru. Ca-
łość przechowywana w opakowaniu ułatwiającym szyb-
kie sprzątanie -w wygodnej tekturowej kolorowej tubie 
o długości  nie mniejszej  niż 31 cm, zakończonej plasti-
kowymi pokrywkami, z uchwytem wykonanym ze 
sznurka . Produkt służyć ma do nauki i utrwalania cyfr, 
kolorów, wykonywania prostych działań matematycz-
nych, ćwiczeń mięśni ręki. Stanowi przydatną pomoc 
dydaktyczną w procesie przygotowywania dziecka do 
nauki pisania, utrwalania prawidłowego trzymania na-
rzędzia. Załączona instrukcja w języku polskim dostęp-
ny atest UE. 1 

Logigram diagramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków 
nie mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwa-
dratów. 4 drewniane szablony (2 pionowe i 2 poziome) 
o długości nie mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu 
płytki namalowana farbami trudnościeralnymi figura o 
różnym kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych 
płytek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których nama-
lowane są farbami trudnościeralnymi figury geome-
tryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania dia-
gramów i wyciągania cech wspólnych elementów. 1 

Logigram figury za-
daniowe 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wy-
miarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przed-
stawiona jedna figura płaska w różnej konfiguracji (np. 
mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy gruby obrysem). 2 
drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 
36 cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umie-
jętności argumentowania  szukania prawidłowych roz-
wiązań. 1 

Logigram karty ma-
tematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach 
boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się 
namalowana farbami trudnościeralnymi jedna figura 
geometryczna o różnych cechach (mała, duża, w różnym 
kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu rodza-
jach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejęt-
ność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, 
drewnianej skrzyni z oznakowanymi przegródkami. 1 
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Logigram szablony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 
pionowe o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem 
na 5 równych pól. Każda płytka posiada namalowane 
farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę 
kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia tych pojęć. 
25 drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym 
niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudno-
ścieralnymi figury geometryczne. Odnajdywanie figur o 
określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości. 1 

Felix 

Okrągła, drewno podobna plansza o średnicy nie mniej-
szej  niż  40 cm ze 120 otworami. Podzielona na 4 kolo-
rowe strefy. Po środku planszy duży, kwadratowy otwór 
pudełko o głębokości przynajmniej 6 cm, przeznaczony 
do przechowywania kołeczków co pozwala na sprawne 
wykonanie zadania. 136 owalnych kołeczków z two-
rzywa sztucznego zakończonych kulką co ułatwia trzy-
manie elementu.34 szt. w każdym kolorze.( 4 podsta-
wowe kolory) Kołeczki służą do wypełniania otworów 
na planszy. 3 duże kości do gry z wyraźnymi symbolami 
, jedna z oczkami od 1 do 3, druga z oczkami od 1 do 6 i 
trzecia z kolorami oraz podstawowymi symbolami ma-
tematycznymi „-1” i „-2”. Zadanie graczy polega na wy-
pełnianiu otworów w planszy kołeczkami lub ich wyj-
mowaniu zgodnie z zadaniem wyznaczonym przez kości 
lub  wytycznymi nauczyciela. Gra usprawnia szybkość 
ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne myślenie, 
umiejętność odwzorowania, kierunkowość. Zawarta in-
strukcja w języku polskim 1 

Szachowe skoczki 
plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie 
mniejszych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi 
otworami o średnicy nie mniejszej niż 2 cm i głębokości 
1,5 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we 
wgłębieniach skoczków. 10 drewnianych pionków z 
rowkami o różnym układzie linii. Podczas gry zawodnik 
zastanawiając sie nad ruchem, tworzy dogodną drogę. 
Przestawiając w myślach skoczki, rozwija wyobraźnię, 
strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. 1 

Szachowy skoczek - 
skoczki 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie 
mniejszych niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. 
w każdym. Pionki posiadają na wierzchniej części wy-
żłobienia- rowki o różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 
prostych, 10 skrętnych. Trening logicznego i strategicz-
nego myślenia z prostymi regułami gry. Gra rozwija 
umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zmysł obserwacji, 
uczciwego współzawodnictwa. 1 
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Miasto liczb 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona 
w drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o 
wymiarach nie mniejszych niż 14 cm z wyżłobionymi 
dużymi symbolami cyfr 
znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płyt-
kach znajduje się graficzne oznaczenie w formie czer-
wonego ukośnego paska, który jest tym szerszy na płyt-
ce, im wyższą cyfrę ona reprezentuje, co ułatwia naukę 
tworzenia prawidłowych ciągów liczbowych. Do zesta-
wu dołączonych jest 10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 
9, które można dopasować do otworów w płytkach 1 

Liczydło liczby w ko-
lorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w 
drewnianym poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada 
podziałkę na jednostki i oznaczenie liczbowe. Jednostkę 
stanowi klocek o wymiarze nie mniejszym niż 4cm wy-
sokość i 2 cm szerokość. Klocki o różnej długości. Ze-
staw umożliwia naukę podstaw arytmetyki, rozróżnia-
nie wartości liczb, tworzenie działań matematycznych. 1 

Liczydło z podziałką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej 
niż 48 cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W 
środku planszy znajduje się wnęką pozwalająca ułożyć 
klocek z podziałką. Plansza zawiera oś liczbową z ozna-
czeniem od 1 do 20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia 
osi. 12 drewnianych, różnokolorowych klocków o różnej 
długości, z oznaczeniem liczbowym i podziałem na jed-
nostki. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie mniej-
szym niż 4 cm wysokości i 2 cm szerokości 1 

Fala matematyczna 
kule do logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o 
średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z two-
rzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. 
Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wyde-
chowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. 1 

Fala matematyczna 
plansza zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną 
wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykona-
ną ze śliskiego tworzywa sztucznego. Na bokach planszy 
naniesiona numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony 
cyfry arabskie, z drugiej strony planszy ich odpowiedni-
ki w postaci graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 
drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej 
niż 5 cm, 1 kula z tworzywa sztucznego o średnicy nie 
mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie 
zadań matematycznych w ruchu i działań w pamięci. 
Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo - ru-
chowej 1 

Ułamki  klocki z po-
działką 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czte-
rech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis 
ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, jako: uła-
mek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i 
jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie 
kwadratu. Zestaw umożliwia porównywanie zapisu 
ułamka zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie 1 
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ułamków i ich skracanie, do nauki wartości rytmicz-
nych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. 

Ułamki plansza  

Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, 
z zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, pro-
stokątnymi słupkami. 10 drewnianych, kolorowych 
klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadru-
kowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych for-
mach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie 
graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w 
kształcie kwadratu. Ułamki 1/2, 1/3, 1/4. Przeprowa-
dzanie prezentacji działań matematycznych i zajęć te-
matycznych poprzez odpowiednią manipulację elemen-
tami. 1 

Hip hop kamienie 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o 
wymiarach nie mniejszych niż 
6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki poma-
lowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolo-
rowe kostki oznaczone liczbami. Masywna, drewniana 
skrzynka o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 
cm, na gumowych kółkach z metalowym mechanizmem. 
Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów 
liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzo-
rowania w ruchu. 1 

Hip hop płytki licz-
bowe zest. I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, 
o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm 
ze specjalną powłoką antypoślizgową pozwalającą na 
bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. 
Płytki ponumerowane wyłącznie parzyście. Zestaw 
kształtuje orientację przestrzenną, rozpoznawanie liczb 
parzystych, naukę liczenia w ruchu. 1 

Hip hop płytki licz-
bowe zest.II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadrato-
wych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: 
Płytki ponumerowanych wyłącznie nieparzyście. Na 
odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw 
pozwala na tworzenie prostych zadań matematycznych, 
działania w ruchu i naukę logicznego myślenia. 1 

Hip hop płytki sym-
bole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych 
płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi 
symbolami oznaczającymi: niebo, ziemia, piekło. 6 
drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, 
o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami 
symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację 
przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzo-
rowanie rytmu. 1 
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Wieża liczb chwytak 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z na-
drukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i 
dołączonymi 6 podwójnymi grubymi linami zakończo-
nymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowa-
ny łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający 
zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o pod-
stawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na 
górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wyso-
kości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ru-
chu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. 1 

Wieża liczb liczby w 
haczykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i 
wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance 
umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypo-
minający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka 
namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na 
drugim boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od 
spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umoż-
liwiający ustawianie klocków jeden na drugim. Rozpo-
znawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, inte-
gracja w grupie 1 

Magiczne kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w 
drewnianej oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie 
na papierze, malują- naniesiony na papierze kolor wy-
starczy zamoczonym w wodzie palcem rozprowadzić po 
rysunku, aby stworzyć obraz jak namalowany akwarelą 
oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne i 
hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za 
pomocą wody. Trudno łamliwy grafit  o grubości nie 
mniejszej  niż 0,6 cm, długość kredki nie mniejsza niż 
17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm. Sześciokątny 
kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. Wszech-
stronność użycia kredek zachęca i motywuje do działa-
nia dzieci, które niechętnie chcą rysować. Kredki pako-
wane  w przezroczystym, dwuskrzydłowym etui, wyko-
nanym z tworzywa sztucznego, zapinany na metalowy 
zatrzask. Zawarta instrukcja w języku polskim. 8 

Pojemnik do farb 

Zestaw 15 pojemników do farb z tworzywa sztucznego o 
pojemności nie mniejszej niż 100 ml, wysokości nie 
mniejszej niż 15 cm i średnicy nie większej  niż 4 cm z 
aplikatorem o wąskiej dziurce pomagającej dozować 
ilość użycia farby oraz zatyczka. 20 szpatułek z masyw-
nego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 
11 cm, zakończonej elastyczną giętką końcówką umoż-
liwiającą precyzyjne rozprowadzania koncentratów farb 
na papierze oraz tworzenie ciekawych obrazów różnią-
cych się  od malowania pędzelkiem. Całość mieści się w 
drewnianym pudełku z 18 przegródkami. 1 
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Koło do malowania 

zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy 
jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugie-
go koła nie mniejszej niż 8 cm, obracających się na sta-
lowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie  po 
którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadza-
ne są w ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie 
materiał tworzenia jest w ruchu   1 

Platforma z osłoną do 
farb 

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrak-
cyjnych form plastycznych w kształcie łzy o długości 67 
cm do niej dołączona osłona wykonana z trwałego two-
rzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 140 cm 4 
kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy tak, aby 
podczas kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się 
nie rozpryskało.  1 

Farba - biała 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - brązowa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - czarna 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - czerwona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - fioletowa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - jasnoczerwo-
na 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - jasnoniebie-
ska 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 



 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

40 
 

Farba - jasnozielona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - niebieska 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - pomarańczo-
wa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - różowa 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - srebrna 

Koncentrat farby srebrnej nietoksycznej i hipoalergicz-
nej. Nie miesza się z 
koncentratem farby o podobnych właściwościach, ale 
przy połączeniu z farbami daje 
obrazowi charakterystyczny połysk. Umożliwia malo-
wanie palcami 1 l koncentratu 
można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l 
farby akwareli. 1 

Farba - zielona 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 

Farba - złota 

Koncentrat farby złotej nietoksycznej i hipoalergicznej. 
Nie miesza się z koncentratem 
farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu 
z farbami daje obrazowi 
charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie pal-
cami 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby 
akwareli. 1 

Farba - żółta  

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który 
nie łączy się i z innymi kolorami 
farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w pro-
porcji 1: 3 tworząc farbę 
akwarelową. 1 
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Farba  - perłowa 

Koncentrat farby perłowej nietoksycznej i hipoalergicz-
nej. Nie miesza się z koncentratem 
farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu 
z farbami daje obrazowi 
charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie pal-
cami 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby 
akwareli. 1 

Zestaw materiałów 
plastycznych 

Tektura falista kolorowa B4 10 ark, Zestaw papierów 
podstawowych 1 kpl., Folie piankowe 15 ark., Beżowa 
tektura falista 100 ark., Krepina mix 15 kolor., Papier 
pakowy beżowy 10 ark, Kulki styropianowe śr. 10 szt., 
7cm 3 kpl., Masa papierowa 1 szt., Papier rysunkowy 
biały A3 250 ark., Kolorowy papier rysunkowy A3 -10 
kol. 160 ark., Kolorowy brystol A3 -10 kol. 100 ark., Ze-
szyty 16 kartkowe 25 szt.w twardej oprawie 1 

Papier (zestaw 5 ryz) papier w formacie A4 1 
Pędzelki - zestaw 10 
szt pędzelki  1 

Tablice Korkowe 
tablice korkowe o wymiarach 1m/2m w ramce drew-
nianej 3 

 
Pomoce dydaktyczne oznaczone kolorem czerwonym będą zamawiane w I części zamówienia. 
 
Uwaga! 
Wszelkie uŜyte w opisie zamówienia znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogo-
we o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, słuŜą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem konkretnego produktu ani producenta. 
 


