Zakup sprzętu do sali doświadczania świata i terapii integracji sensorycznej oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii
sensomotorycznej, ergoterapii, arteterapii i logopedii
Lp.

NAZWA

OPIS

1.

sensoryczne misie

2.

groszek sensoryczny

3.

obciążeniowy pies
nakładka na ramiona i uda

4.

fakturowe poduszeczki

5.

stożek- topek wirujący

6.

deskorolka

7.

sprzęt do podwiesia si
drabinka podwieszana

8.

sprzęt do podwiesia si
podwieszka trapezan

liczba w
zestawie/kom
plecie

Maskotka misia z wypełnieniem (np. kamyki, ziarna grochu, ryżu itp.)
wys. ok. 18 cm misie różnią się między sobą rodzajem wypełnienia
Zabawka szmaciana Groszek stymulująca zmysł dotyku i wzroku. W zabawce, w
środku 6 kolorowych miękkich piłeczek obszytych różnymi materiałami (satyna,
welur, skaden, sztruks, juta, krótkie futerko). Piłeczki wyjmowane z zabawki po
rozpięciu guzika. Mogą też służyć do nauki liczenia i rozpoznawania kolorów
• wym. 38 x 26 x 16 cm • śr. piłeczek od 8 do 11 cm – 2 szt.
• wym. 50 x 26 x 25 cm • śr. piłeczek od 12 do 13,5 cm – 1 szt.
Nakładka zwiększa propriocepcję i świadomość pozycji ciała. Zdejmowany
pokrowiec , wkład wypełniony drobnymi granulkami.
• wym. 26 x 42 cm
• waga: 0,78 kg
Nakładka jw. na uda
wym. 22 x 60 cm
20 szt. (10 par). uszyte z różnych faktur, wym. 6x6 cm –
drewniana skrzynka o wym. 23,5 x 16 cm - 1szt.
Wymiary. śr. 80 cm; głębokość; 45 cmpomoc do rehabilitacji, dostosowany do
małych dzieci, wykonany z tworzywa sztucznego,
wymiary: długość min.60cm, szerokość 40cm, wykonanie: sklejka,

siedzisko zabezpieczone grubą pianką tapicerską oraz obite łatwym w
utrzymaniu czystości, wysokiej jakości skajem, zabezpieczone i
zaokrąglone krawędzie, oczko do podpięcia, dostosowany dla dzieci od 3
lat. Materiały użyte: bezftalowe bezpieczne dla dzieci

wymiary: min. 50x180 cm, dł. szczebeli min. 50 cm, drabinka w formie siatki, z
trzema drewnianymi poprzeczkami umożliwiającymi stabilizację przy wspinaniu.
Dla dzieci od 3 lat
wymiary: dł. Max. 180 cm szer.min. 50 cm – przyrząd do do ćw. siły
rąk, możliwość ćw. rotacji, zwisu, podciągania. Możliwość regulowania
wysokości. Rączki wykonane z tworzywa zawieszone na sznurze,
połączone drewnianą poprzeczką.
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5 szt.

3 szt.

2 szt.

1 zestaw

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.

ILOŚĆ
1 komplet

cena
ofertowa

9.

10.

sprzęt do podwiesia si
huśtawka
sprzęt do podwiesia si piłka
mocowana na sznurze do
ćw. odruchów
akcesoria do podwiesia si
bungee

11.

12.

akcesoria do podwiesia si
krętlik

13.

kolumna wodna

14.

ścieżka sensoryczna

15.

16.
17.

biały domek

sensoryczne płytki
podłogowe
pufy

huśtawka dwustronna, w kształcie opony, obustronna: dziecko może się bujać po
jednej lub drugiej stronie huśtawki, huśtawka ma nadmuchiwane burty, wykonana
z trwałego materiału, regulowana wysokość sznurków, 8 otworów na mocowanie
sznura po 4 na stronę.
wymiary śr. piłki min. 30 cm, min. dł. liny 160cm,regulacja wysokości. Materiał:
lina wykonana z naturalnych konopii, piłka w kształcie kropli wykonana z żywic
poliestrowych. Wytrzymałość min. 50 kg
Elastyczne, gumowe liny, obszyte materiałem, do mocowania każdego sprzętu do
podwiesia si, wymiary: dł. ok. 33 cm
max. dł. z obciążeniem ok. 58 cm, dostosowane do dzieci w wieku 4-9 lat.
Posiadające "taśmę bezpieczeństwa" zabezpieczającą przed nadmiernym
obciążeniem
krętlik łożyskowy, materiał: stal szlachetna i aluminum. Obciążenie do 400 kg,
urządzenie do mocowania sprzetu do podwiesia si, pozwalające na rotację sprzętu
o 3600
Wymiary rury: średnica min. 20 cm, max długość 190cm, sterowanie kolorem i
natężeniem bąbelków za pomocą dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu.
Możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości
zmiany barwy: błyskanie, migotanie, blaknięcie, przechodzenie
ścieżka do balansowania, kroczenie stopa za stopą, kwadratowe tafe pokryte
różną fakturą , rozwijające czucie stóp, min. 10 tafi. Wielkość tafi min. 40x30 cm.
Tafe pojedyncze, dające możliwość ułożenia ich w różnych wariantach na
podłodze, antypoślizgowe. Dla dzieci od 3 -lat
1. biały domek: wymiary zewnętrzne: 150 x 150 x 135 cm, grubość ścianek 15 cm,
otwór w dachu z siatki, dach odpinany na rzepy, domek wykonany z pianki, pokryty
białą, niepalną tkaniną PCV. W jednym z boków znajduje się otwór do wejścia,
pozostałe ściany gładkie.
Wyposażenie
do domku:
2. biały wałek do wewnątrz domku obszyty tkaniną bawełnianą. śr. 20cm, dł. 120
cm, - 1 szt.
3. biały wałek do wewnątrz domku obszyty tkaniną bawełnianą śr. 20 cm, dł. 80 cm
– 1 szt.
4. Biały materac wym. wym. 107 x 107 x 7 cm, Wykonany z pianki, pokrytej trwałą
tkaniną PCV. 1 szt.
wymiary płytki min. 30x30; materiał: tworzywo sztuczne, wkłady olejowe wewnątrz,
na antypoślizgowej gumie. Min. 4 szt w komplecie
siedziska w różnych kształtach np., fala, wklęsłe, wypukłe, wykonane z pianki,
pokryte trwałą białą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
pufa sześcian: wys. 34 cm, dł. 60 cm - 2 szt.
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1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt
5 szt

1 komplet

18.

materace

19.

Magiczny sześcian
pomoce dydaktyczne do
zajęć

20.

pufa wklęsła wys. 34 cm , dł. 60 cm - 1 szt
pufa fala wys. 34 cm, dł 60 i 120 cm - 1 szt.
pufa wypukła wys. 34 cm. dł. 60 cm - 1 szt.
wymiar: 60x90x6 cm, materac oparcie do puf w kształcie fali, montowany na
ścianie, materiał pianka, drewniany stelaż, pokryte białą tkaniną PCV, elementy
montażowe.
lampa wymiary: 15 cm, dł. kabla 1,85 m – wbudowany głośnik bluetooth, światło w
8 kolorach. Zmiana światła i dźwięku za pomocą pilota na podczerwień.
wyposażenie: zasilacz. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne, kolor biały
klepsydry (wypełnione różnymi substancjami: opiłki metalowe, ciecze oleiste, w
różnych kształtach – klepsydry, walca, zygzaka. Wymiar: min. 13 cm wys. ) 4 szt. ,
kalejdoskopy 4 szt., , świecące pałki 1 szt., piłki sensoryczne -2 szt., klocki
sensoryczne 1 szt.

4 szt.
1 szt.
1 zestaw

taśma Led wym1x5m. Napięcie: 12V DC, kolor niebieski, grubość 10 mm, dł. 5 m.
1szt.

21.

Interaktywne zabawki
świetlno- dźwiękowe

22.

Olejki do aromaterapii

23.

aromatyzator

24.

szpilkowa mozaika

25.

Kostka aktywności

26.

klocki sensoryczne

27.

karty do percepcji
wzrokowej

28.

sensoryczne kule

29.

Piłka świecąca

30.
31.

Piłki
koło do treningu ciała

Pomoce, zabawki wydające dźwięki, oraz sygnały świetlne w zestawie 10 szt.

1 zestaw

Olejki eteryczne 6 szt. • poj. 6-7 ml ( cytryna, pomarańcza, świerk, mięta, lawenda,
eukaliptus)
Urządzenie do olejków eterycznych, zmieniający kolor
mozaika o wym. 12,5 x 9,5 x 6 cm wykonana z tworzywa sztucznego, można na
niej odciskać różne wzory, np. dłonie lub dowolny przedmiot, by uzyskać ich
odbicie w 3D.
zestaw 3 kostek z kieszonkami. Zestaw kart do kostki pokazujące różną aktywność.

1 zestaw

Transparentne klocki - wym. od 3,3 x 3,3 x 3,3 cm do 9,9 x 3,3 x 3,3 cm min. 50
elementów. Przezroczyste plastkowe klocki w 6 różnych kolorach i 6 kształtach
(walec, sześcian, prostopadłościan, most, 2 rodzaje trójkątnych pryzmatów). w
poręcznym, plastkowym pojemniku z przykrywką. –w pudełku
dwustronne karty o wym. 15x15 cm, pokryte kropkami ukrywającymi różne wzory.
Liczba kart min. 24. Dołączone fltry kolorystyczne min. 5 szt.
Sensoryczne kule srebrne min. 4 kule o śr. 6 cm, 8 cm, 10 cm i 15 cm Lustrzane kule
wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Odbicie daje efekt rybiego oka
Święcąca w ciemności sensoryczna piłka wym. 18 cm

1 szt.

Zapachowe piłki owocowe śr. 25 cm 6szt. , rozróżnianie kolorów i zapachu.
podwójne koło, uchwyty pokryty pianką uniemożliwiają ślizganie się dłoni,
ćwiczenie na nim polega na przesuwaniu kółka po podłodze wzdłuż ciała jak
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1 szt.
2 szt.
1 komplet
1 zestaw

1 szt.
1 zestaw
1szt.
1 zestaw
1 szt.

najdalej i powrotu do pozycji wyjściowej.
• śr. 18,3 cm • szer. 28 cm

32.

33.

kulodrom

pojemnik na zabawy z
piaskiem i wodą

piasek kinetyczny
piankowe kuleczki
piasek do piaskownicy

akcesoria do piaskownicy

Komplet wałków do
zabawy w piasku.
Kuweta do zabaw w piasku

tor dla kulek z dźwiękami, drewniany, sekwencja dźwięków. W komplecie ze
szklanymi kulkami. Wymiary: dł. 50,5 cm, wys. 37 cm. 1 szt

Stolik wielofunkcyjny, do zabawy piaskiem i wodą, posiadający dwie klapy jako
zamknięcie, na zamkniętym stoliku można rysować;. nogi przykręcane, do blatu.
materiał: tworzywo sztuczne. Wewnątrz stolika są dwa pojemniki o pojemności 15
litrów każdy, cztery praktyczne pojemniki umieszczone w każdym z rogów, które
mogą być wykorzystane do wkładania pisaków i kredek. Dwa z mnich to wysokie
pojemniki, z których jedno to sitko do piasku, pozostałe dwa to zaślepki do dwóch
otworów i jednocześnie foremki do piasku. Wymiary:
szerokość: 56 cm
długość: 79 cm
wysokość: 50 cm
pojemność wody: 15 l
maksymalne obciążenie: 30 kg
nie wysychający, właściwości mokrego piasku, poj. wiaderka 750g. Kolory:
zielony, niebieski, czerwony, żółty, różowy, foletowy,
łączą się ze sobą bez użycia kleju, nie brudzą rąk, wymiar jednej kostki 7x10
specjalny piasek do zabawy, pakowany w workach, waga 1 kg
Ołówki wykonane z drewna z gumową końcówką przeznaczone do pisania i
rysowania w piasku, posiadają gumową końcówkę. W zestawie 5 sztuk ołówków
drewnianych o długości 11 cm, zakończonych gumową końcówką.
Biedronka magnetyczna z pisakiem do tacy z piaskiem.
Zawartość:
elementy biedronki i uchwytu (komplet) wykonane z drewna, wewnątrz
umieszczone magnesy
2 komplety w opakowaniu

1 zestaw

1 szt.

6 szt.
5 szt.
10 szt.

2 szt.

komplet trzech wałków z różnymi wzorami do odciskania w piachu

3 szt.

transparentna kuweta do zabaw np. z piaskiem, wodą, itp. Wykonana z tworzywa
sztucznego. • wym. ok. 40cmx40cm

3 szt.
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1 komplet

36.

zestaw diagnostyczny:
ocena lateralizacja
czynności ruchowych

37.

piłka do treningu
wzrokowo-ruchowego

38.

uchwyty do rozciągania
ciała

39.

przyrząd do ćw. dłoni

40.

przyrząd do ćw. palców

43.

obrazki o różnej fakturze

44.

igiełki

45.

przewlekanka

46.

wyszywanki

61.

materiały plastyczne

zabawki do prób diagnostycznych, obudowa merytoryczna dla nauczyciela
drewniana skrzynka o wymiarach 27x19x10 cm

1 szt.

piłka reakcyjna odbija się w nieprzewidywalny sposób, rozwijając refeks,
koordynację oraz zdolność do błyskawicznego reagowania. Wykonana z trwałej
gumy.
• śr. 7 cm, 1 szt.
śr. 10 cm, 1 szt.
Żelowe uchwyty do rozciągania ramion o różnym stopniu rozciągliwości, wym. 19 x
10 cm, ciągliwy, mało ciągliwy, trudno ciągliwy
trójkąty do treningu dłoni, elastyczne: twardy, średnio twardy, miękki

2 szt.

rozgwiazdy do gimnastyki palców o różnym stopniu twardości twardy, średnio
twardy, miękki,

3 szt.

3 szt.
3 szt.

obrazki przedstawiających zabawki, jedzenie, ubrania, zwierzęta, przedmioty
codziennego użytku. Obrazki wykonane z materiałów o różnej fakturze; min 25
płytek • wym. obrazka 13 x 16 cm
plastk, do nawlekania, w 6 kolorach. • 32 szt. • dł. 7 cm
1. Lalka dziewczyna, z ubrankami dł. 45 cm, nauka zapięcia ubrań.
2. lalka chłopiec z ubrankami dł. 45 cm, nauka zapięcia ubrań.

1 zestaw

10 kartoników A5 • 5 szt. włóczek w różnych kolorach
• 10 kolorowych igiełek z tworzywa sztucznego –

2 zestawy

Zestaw do garncarstwa dla dzieci: koło garncarskie, spray, akcesoria do rzeźbienia,
farby, pomoce silikonowe do zdjęcia rzeźb, glinka – 5 zestawów.
Farby do malowania palcami 6 szt. x 100 ml
Tempery 7 kolorów (biała, żółta, czerwona, czarna, zielona, niebieska, brązowa)
poj. 3 l
Kredki woskowe rozpuszczalne w wodzie 10 kolorów w zestawie dł. 9 cm • śr. 1 cm
4 opakowania
Mix pędzli dużych, pędzle z włosiem i z gąbki, z drewnianymi uchwytami. 25 szt.
1 zestaw
5

1 komplet

1 zestaw
2 szt.

1 komplet

Pędzel z gałką, okrągły trzonek • dł. 10 cm - 5 szt.
farby akwarelowe – 5 szt.12 kolorów z pędzelkiem
Grube pędzle zestaw 12 szt. tworzywo sztuczne i naturalne włosie. dł. 13,5 cm,
śr. 1,9 cm 1 zestaw
Pędzle okrągłe nr 14 5 szt.
Wałki do malowania farbami ze wzorami w zestawie 6 szt. 1 zestaw
Stemple-drewniane, zwierzęta w zestawie 20 stempli, poduszka
Stemple 4 pory roku – 1 zestaw Tusz do stempli 7 kolorów + poduszki 3 zestawy
Kredki świecowe – zestaw stolikowy 12 kolorów po 6 sztuk kredek • w pudełku z
przegródkami -1 zestaw
Kreda kolorowa w wiaderku
Węgiel rysunkowy • 5 okrągłych pałeczek • dł. 12 cm • 4 zestawy
Pastele olejne 24 kolory 2 op.
Pastele suche grube 24 kolorów 2 op.
Flamastry trójkątne 10 kolorów- 5op.
Mazaki zmieniające kolory 8 szt. – 3 op.
Brokat w żelu 5 kolorów – 4 op.
Klej czarodziejski 1l 1 szt
Klej w sztyfcie duży 20 szt.
Zestaw papierów rysunkowych:
• papier rysunkowy biały A4 - 500 szt.,
• papier rysunkowy kolorowy A4 - 800 szt.,
• papier kolorowy rysunkowy A3 - 160 szt.,
• papier rysunkowy biały A3 - 500 szt., 1 zestaw
Zestaw bloków technicznych białych A4, A3 po 10 szt. 1 zestaw
Zestaw bloków technicznych czarnych A4 10 szt. 1 zestaw
Papier wycinankowy nabłyszczany 200 arkuszy A4 – 1 zestaw
Zestaw papierów kolorowych 8 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2)
• 4 szt. kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2)
• 5 szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 g/m2)
• 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 g/m2)
• 2 szt. transparentnych papierów z motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2)
• 6 szt. tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 x 35 cm, 20 g/m2)
• 50 szt. składanego papieru (14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru wodoodpornego
(20 x 20 cm) • 140 kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm)
• 30 kamyczków
• 40 elementów z folii piankowej • 19 naklejek 3D – 1 zestaw
6

Zestaw papierów kreatywnych 2 szt. flcu (10 x 15 cm)
• 2 szt. kartonu holografcznego (14 x 17 cm) • 5 szt. folii metalizowanej (19 x 24
cm)
• 4 szt. kartonu falistego (25 x 35 cm)
• 3 szt. kartonu falistego (17,5 x 25 cm)
• 33 szt. papieru i brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 300 g/m2)
• 4 szt. papieru i brystolu złotego i srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) •
1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 szt. papieru transparentnego (23 x 33
cm, 42 g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 25 cm, 300 g/m2)
• 1 szt. kartonu w gwiazdki (25 x 35 cm, 300 g/m2)
• 20 szt. naklejanych oczek
• 10 szt. drucików złotych
• 6 akcesoriów • propozycji wykonania ozdób 1 zestaw
Zestaw plasteliny – 12 kolorów w pudełku
Miękka plastelina biała, samoutwardzalna 20 szt
Miękka masa plastyczna do wielokrotnego użycia. • 350 g • 5 kolorów • dł. 11,5
cm • śr. 3 cm 2 op.
Spirograf - Zestaw akcesoriów do rysowania wzorów.w stylu mandali.
• 5 mazaków w 5 kolorach 2 zestawy
Kubeczki do farb. Przykrywka z otworem. • 10 szt w zestawie. • wym. 7 x 7 cm
1 zestaw
Glinka modelarska samoutwardzana 6 kolorów, po 100g. 3 zestawy
Ołówki B6-B12 po 6 szt.
Kalka ołówkowa, foletowa, A4 1 op. 100 sztuk
talerze płytkie papierowe, kremowe, bez wzorów, okrągłe małe 1op. ok. śr. 12 cm
50 sztuk i duże 1 op. śr. min. 18 cm 50 sztuk
Zestaw kolorowych pomponów, małych i dużych. min. 100 szt.
Druciki kreatywne długie kolorowe min. 5 kolorów min. 100 szt. w opakowaniu.
Maluj palcami - zestaw do tworzenia. Zestaw do przygotowania różnych struktur,
za pomocą farb plakatowych • 10 różnych preparatów

62.
63.

Puzzle dźwiękowe
Historyjka dźwiękowa

wykonane z drewna, zwierzęta, wydające odgłosy
8 plansz ze scenkami o wym. 29,7 x 21 cm min. 36 sekwencyjne zdjęcia o wym. 15 x
12 cm, załączony: przewodnik edukacyjny, płyta CD audio. ćw.: rozumienie pojęcia
czasu i następstwa czasowego, na dwóch różnych przykładach: dnia dziecka i pory
roku, rozpoznawanie dźwięków, rekonstruowanie chronologii wydarzeń na
podstawie wskazówek dźwiękowych) i mową (opisywanie, opowiadanie i
7

1 szt.
1 szt.

1 komplet

gry i zabawy logopedyczne

wyjaśnianie przy użyciu poprawnego języka).
1. Karty do ćwiczeń motoryki narządów F40 gimnastyka buzi i języka. Jedna
strona karty zawiera jasny, czytelny symbol, druga strona karty jest kolorowa jeden kolor lub biała. 4 zestawy po 10 kart, format: A5 lub 9 x 9 cm – 1szt.
2. Gra ćwicząca pamięć dźwiękową - zawierająca plansze i klocki wydające
dźwięki. Klocki tworzą pary jednakowych dźwięków.
3. Pudełko z misiem. Pomoc edukacyjna służąca do zrozumienia pojęć: w środku,

10 szt.

obok, między, w, nad, pod itp. Uczy rozumienia i nazywania stosunków
przestrzennych poprzez manipulowanie przedmiotami. Zestaw kart do pomocy •
drewniana skrzynka o wym. 17 x 17 x 17 cm wraz z pokrywą • miś o wys. 24,5
cm – 1 szt.

4. Gra ułatwiająca nazwy kolorów i słów, 4 podkładki do gry z otworami, 24
kolorowe, drewniane kulki, w 8 kolorach, 28 plastkowych składanych jajeczek
5. Gra rozpoznanie dźwięków otoczenia (przedszkole, ulica, wieś itp) : plansze
min. 4 szt, płyta CD
6. Zagadki obrazkowo- dźwiękowe, rozróżnianie dźwięków otoczenia, plansze,
książeczka z zagadkami, płyta CD, całość zapakowana w teczce
7. Gra do ćwiczeń pamięci, uwagi słuchowej i wzbogacania słownictwa. Pomoc
składa się z pasków kontrolnych z ilustracjami w liczbie od 1 do 5 oraz
pojedynczych obrazków odpowiadających ilustracjom na kolejnych paskach.
Zadaniem jest, po usłyszeniu nazw/zobaczeniu ilustracji, z pojedynczych
obrazków ułożyć taką samą sekwencję, a następnie sprawdzić poprawność
wykonanego zadania poprzez porównanie z paskiem kontrolnym. Pomoc
składa się z 5 zestawów
8. Kostki z obrazkami wykonane z pianki z obrazkami, wskazują postać, miejsce i
zdarzenie,. min. 6 kostek o boku 4,2 cm w 3 kolorach – 1 zestaw
9. Magnetyczna plansza - dwustronna plansza(po jednej stronie jest twarz
chłopca, po drugiej dziewczynki). Zawierająca min 50 różnych części twarzy – 1
szt.
10. klocki wielofunkcyjne: 40 klocków 3x3 cm, drewniane w czterech kolorach,
zeszyt ćwiczeń, wzory ćwiczeń, karty wzorów, w twardym opakowaniu – 1 szt.

64.

65.
66

memo logopedyczne

Kostki do układania

1. pary kart zawierających nazwy obrazków do ćwiczenia szeregu szumiącego,
min. 30 par
2. Pary kart zawierających nazwy obrazków do ćwiczenia głoski r, min. 30 par
3. Pary kart przedstawiające postacie wykonane z plasteliny
4. Pary karty do układania wzorów i kolorów
kości o wym. min. 4 cm z obrazkami, ilość min. 18, wykonane z pianki, 6 kości
8

4 szt.

1 szt.

historyjek

67

68

69

zabawki fgurki

układanki

książki logopedyczne

uczących budowy zdania.
6 dwustronnych mat o wym. 30 x 21,2 cm, ze zdjęciami scenerii opowieści., 4
przezroczyste maty do tworzenia własnych scenerii przez dzieci, przewodnik
edukacyjny
1. 1. fgurki drewniane zwierzątka wydające odgłosy min. 3 zwierzątka w zestawie
2. fgurki drewniane nakręcane zwierzątka min. 4 zwierzątka w zestawie
3. fgurki drewniane do zabawy w farmę min. 16 fgurek - w zestawie
4. fgurki drewniane lalek i mebelków do zabawy w dom min. 20 elem. w zestawie
5. fgurki klocków od najmniejszej do największej ze zwierzętami 10 klocków i 10
zwierząt w zestawie
6. fgurki mini samochodów drewnianych - min. 6 szt w zestawie;
7. fgurki drewniane artykuły spożywcze (ciasta, pieczywo, owoce itp)- w zestawie
8. fgurki - zestaw naczyń do herbaty - zestaw

8 szt.

1. Magnetyczna układanka - plansze przedstawiające postacie min. 3 szt, min 30
elementów części garderoby, wykonane z drewna, z magnesami - 1 szt.
2. Magnetyczne kostki ilość 2 szt. zawierające części zwierząt. Po prawidłowym
ułożeniu kostek, zwierzę wydaje dźwięki.
(dwa różne zwierzęta) 2 szt.
3. Układanie zwierząt z 4 elementów, wym. elem. min. 7 cm – 1 szt.
4. Układanka magnetyczna z tablicą: drewniane pudełko o wym. 30,2 x 23,1 x 3,5
cm • tablica o wym. 28,3 x 21,3 x 1 cm, 104 magnesy (rośliny, zwierzęta), 6
kawałków kredy , wskaźnik z magnesem i gąbką o dł. 11,5 cm - 1 szt.
5. Symultaniczne i sekwencje uczenia się, pakiet pomocy, klocki i karty ze wzorami
autor: A. Wianecka, A.Bala.
- 1 szt.
1. Gadające zwierzątka. Zabawy log. dla najmłodszych 1 szt.
2. Pajdohistoryjki autor: E.W. Szwajkowscy, teczka z kartami, z historyjkami i
tekstami. 2 szt.
3. Bajki 3. Słowa, sylaby, wyrazy - pakiet 10 książeczek dla dzieci, ćwiczenia
artykulacji
- 1 pakiet
4. Kocham się mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. Zestaw książeczek
autorstwa J. Cieszyńskiej - 1 zestaw
5. Słucham i uczę się mówić- zestaw książeczek z płytami autorstwa J. Cieszyńskiej
- : 1 zestaw:
- sylaby i rzeczowniki (cz.1,2,3,4) + 4cd
- sylaby i czasowniki 2 cz+2 płyty CD
- trudne głoski +CD

6 szt.

9

1 zestaw

- Przyimki +CD
- Odmiana rzeczownika, feksja 2 cz.+CD
- Samogłoski i wykrzyknienia +CD
- . wyrażenia dźwiękonaśladowcze +CD
6. Uczę się mówić – zeszyt do nauki języka metodą krakowską D. Śmialkowska, R.
Frańczak - 2 szt.
7. Analiza i synteza wzrokowa – M. Korendo.A. Fabisiak Majcher, E. Ławczys, pakiet
ćwiczeń dla dz. niepełnosprawnych. 1 pakiet
8.. Analiza i synteza słuchowa – M. Podleśna, pakiet ćwiczeń dla dz.
niepełnosprawnych.
1 pakiet
9. 100 wyrazowy test artykulacyjny
autor: E. Krajna, wystandaryzowany test
logopedyczny do badania słuchu i mowy.
1 szt.
mikrofon z możliwość
nagrywania

70
mikrofon przewodowy

71

słuchawki

z i odtwarzania dźwięków (do 4 godzin) w dwóch formatach: MP3 lub WAV,
podłączanie do komputera i przeniesienie danych na dysk, wyświetlacz LCD oraz
przycisk menu, ładowany poprzez podłączenie do komputera. Wbudowana pamięć
128 MB. 1 szt

1 szt.

Wtyk 3,5 mm, 6,3 mm, XLR, Długość przewodu 3 m
Pasmo przenoszenia 70 Hz - 13 kHz, Impedancja 500 Ω

1 szt.

1 szt.

stereofoniczne z mikrofonem - regulacja głośności na przewodzie. Kompatybilne ze
wszystkimi kartami dźwiękowymi oraz urządzeniami audio.

10

1 szt.
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