
Załącznik nr 1 do zapytania od ofertowego 
 

SPECYFIKACJA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 

Lp. Nazwa produktu, zdjęcie, źródło Opis Ilość 
  Pomoce dydaktyczne dla Gminnego Przedszkola Publicznego  

w Przystajni 
 

1 Metoda Dobrego Startu. Piosenki 
do rysowania - komplet 
(scenariusze zajęć + zestaw 
pomocy dydaktycznych + 
ćwiczenia + płyta CD) 

Program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (25 abstrakcyjnych wzorów ułożonych 
według stopnia trudności). 
Zawartość: podręcznik, w którym zamieszczono 64 scenariusze zajęć, dwie teczki: z pomocami 
dydaktycznymi dla nauczyciela i materiałami do ćwiczeń dla ucznia, oraz płyta CD z nagraniami piosenek w 
wersji wokalno-instrumentalnej. 
Liczba stron: książka: 152, teczka I: 89 kart + 2, teczka II: 32 karty  
Format: A4 
Oprawa: teczka + miękka 
https://www.eduksiegarnia.pl/trudnosci-w-nauce-czytanie-pisanie-ortografia-matematyka/metoda-dobrego-
startu-piosenki-do-rysowania-komplet-cwiczenia-zestaw-pomocy-dla-nauczyciela-materialy-dla-ucznia-plyta-
cd?gclid=EAIaIQobChMI3sipt67k5QIVT-J3Ch1GjweUEAQYASABEgIQuvD_BwE      lub równoważne 

1 szt. 

2 METODA DOBREGO STARTU – 
OD PIOSENKI DO LITERKI. 
Część 1 - komplet (podręcznik + 
ćwiczenia + 3 płyty CD) 
 

Teczka dla dziecka zawiera 47 kart z literami małymi i wielkimi (których dotyczą scenariusze zajęć 
umieszczone w podręczniku), 48 kart ćwiczeń oraz obrazki z literami (symbole nawiązujące do treści 
piosenek). Dodatkowo znajduje się w niej broszura, w której opisano zestaw. 
Karty z literami służą do analizowania budowy liter (kształtu elementów tworzących literę, ich liczby, 
położenia na płaszczyźnie, ułożenia elementów względem siebie) oraz do prezentacji sposobu pisania 
(kierunek i kolejność ruchów). 
Każda karta ćwiczeń dotyczy jednej litery pisanej – małej lub wielkiej. 
https://www.eduksiegarnia.pl/trudnosci-w-nauce-czytanie-pisanie-ortografia-matematyka/metoda-dobrego-
startu-od-piosenki-do-literki-czesc-1-podrecznik-metoda-dobrego-startu-od-piosenki-do-literki-czesc-1-
cwiczenia-metoda-dobrego-startu-od-piosenki-do-literki-czesc-1-3-plyty-cd?from=serie&campaign-id=28  
lub równoważne 

1 szt. 

3 Metoda Dobrego Startu. Od głoski 
do słowa. 

Program wspomagania rozwoju małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu. 
Zawartość: 
– podręcznik – instrukcję do programu; 
– dwa zeszyty ćwiczeń z ilustracjami i tekstami rymowanek; 
– zestaw 14 kart ze wzorami abstrakcyjnymi do ćwiczeń ruchowo-słuchowo-wzrokowych (jeden 
wzór do dwóch rymowanek); 
– płytę CD z propozycjami melodii do rymowanek. 
h5ttps://www.eduksiegarnia.pl/trudnosci-w-nauce-czytanie-pisanie-ortografia-ma6tematyka/metoda-dobrego-
startu-od-gloski-do-slowa-program-wspomagania-rozwoju-malych-dzieci-oraz-dzieci-z-opoznionym-
rozwojem-jezykowym-i-wada-sluchu?from=serie&campaign-id=28  
lub równoważne 

1 szt. 



4 Słowa w akcji! – Potrawy w 
kuchni i restauracji 

Pomoc dydaktyczna. Połączenie  obrazków, przedstawiających potrawy i ich składniki, z uproszczonymi 
planszami, prezentującymi między innymi kuchenkę z garnkiem i patelnię, misę z mikserem czy stoliki w 
restauracji, umożliwia wprowadzenie akcji, na przykład przygotowywanie dań czy zamawianie potraw. 
Publikacja stanowi twórczy sposób na wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka. 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWA-W-AKCJI-Potrawy-w-kuchni-i-restauracji/1415 lub równoważne 

 
1 szt. 

5 Słowa w akcji! – Ubrania, zabawki 
i przybory szkolne 
 
 
 

Pomoc dydaktyczna. Połączenie obrazków, przedstawiających ubrania, zabawki i przybory szkolne, z 
uproszczonymi planszami, prezentującymi między innymi sklep odzieżowy czy salę przedszkolną, umożliwia 
wprowadzenie akcji, na przykład przymierzanie i kupowanie ubrań czy urządzanie kącika zabaw. Dziecko nie 
tylko uczy się prostego „nazywania”, ale bawiąc się, poznaje kolejne słowa w kontekście sytuacyjnym i 
gramatycznym zarazem. Publikacja stanowi twórczy sposób na wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka. 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWA-W-AKCJI-Ubrania%2C-zabawki-i-przybory-szkolne/1389 lub 
równoważne 

1 szt. 

6 Słowa w akcji! – Zwierzęta w 
domu w zoo i na podwórku 

Narzędzie, które pozwala ożywić język i nadać mu funkcje użytkowe. Połączenie obrazków, przedstawiających 
zwierzęta i ich młode, z uproszczonymi planszami, prezentującymi między innymi zoo, statek i bezludną 
wyspę, umożliwia wprowadzenie akcji, na przykład oglądanie zwierząt czy zabieranie ich w podróż.  
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWA-W-AKCJI-Zwierzeta-w-domu%2C-w-zoo-i-na-podworku/1411 lub 
równoważny 

1 szt. 

7 Słowa w akcji! – Wyposażenie w 
domu 

Narzędzie, które pozwala ożywić język i nadać mu funkcje użytkowe. Połączenie obrazków, przedstawiających 
meble, sprzęty domowe i elementy wyposażenia, z uproszczonymi planszami, prezentującymi między innymi 
wóz meblowy, dwupiętrowy dom czy warsztat fachowca, umożliwia wprowadzenie akcji, na przykład 
meblowanie pomieszczeń lub naprawianie sprzętów. 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWA-W-AKCJI-Wyposazenie-domu/1386 lub równoważny 

1 szt. 

8 Słowa w akcji! Warzywa, owoce, i 
inne smakołyki 

Pomoc dydaktyczna. Połączenie  obrazków, przedstawiających owoce, warzywa i inne smakołyki, z 
uproszczonymi planszami, prezentującymi między innymi sklep, garnek czy lodówkę, umożliwia 
wprowadzenie akcji, na przykład robienie zakupów czy przygotowywanie posiłku. 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWA-W-AKCJI-Warzywa%2C-owoce-i-inne-smakolyki/1131 lub równoważne 

1 szt. 

9 Zwierzątka. Rysowanie – 
zmazywanie. Gra edukacyjna. 

Pomoc dydaktyczna. Zabawka zawiera 28 plansz z zadaniami o tematyce związanej ze światem zwierząt. Na 
wszystkich planszach można pisać i rysować znajdującym się w zestawie pisakiem suchościeralnym.  Każdy 
rysunek można w łatwy sposób zetrzeć i wykonać  ponownie. Pozwala to na poprawianie błędów i wielokrotne 
używanie plansz. 
Zawartość: 
- 28 plansz na 14 tablicach, 
- pisak z końcówką do ścierania, 
- instrukcja. 
https://liger.net.pl/gry-edukacyjne-i-logopedyczne/1185-gra-edukacyjna-zwierzatka-rysowanie-
zmazywanie.html lub równoważne 

1 szt. 

10 Zmysłowe pudełko. Pomoc 
sensoryczna. 

Pomoc sensoryczna. Do drewnianej skrzynki można  włożyć najróżniejsze przedmioty, można je zmieniać w 
zależności od potrzeb danych zajęć, w których dziecko uczestniczy. Bez udziału wzroku, tylko za pomocą 
dotyku, dziecko musi odgadnąć jaki przedmiot znajduje się w skrzynce. Wkładanie przedmiotów do woreczka 
jest niezwykle proste, dzięki zamkowi umieszczonemu z tyłu. 
Wymiary: ok. 40 x 19 x 20cm 

1 szt. 



https://liger.net.pl/motoryka-mala/1990-zmyslowe-pudelko-pomoc-sensoryczna.html lub równoważne 
11 Gwizdek logopedyczny - wodny Gwizdek, który po wlaniu do niego wody staje się doskonałą zabawką i pomocą logopedyczną jednocześnie. 

Wydobywający się z gwizdka dźwięk jest podobny do świergotu małego ptaszka. 
Służy do ćwiczenia aparatu oddechowego. 
https://liger.net.pl/logopedia/671-gwizdek-logopedyczny.html lub równoważne 

1 szt. 

12 Zestaw 10  gier edukacyjnych - 
Marcheweczka 
 
 
 

Zestaw 10 gier, wielokolorowy zestaw zabiera dziecko do miasteczka magicznej MARCHEWKI. 
Dwustronne karty dają możliwość zabawy na różne sposoby. 
Można bawić się skojarzeniami, a także nauczyć się słów, form, cyfr oraz ilości. 
Opakowanie zawiera m.in. gry: 
- mała ciuchcia ze zwierzątkami, 
- odgadnij nazwę, 
- autobus z cyferkami, 
- memory małych samochodzików, 
- słowa elektroniczne, 
- i inne. 
Ponadto gry posiadają na swojej wewnętrznej stronie  elektroniczny quiz z magiczną Karotką, która wydaje 
dźwięki zachwytu, jeśli odpowiedzi są prawidłowe. 
Zawartość zestawu: 
- Magiczna Karotka wyposażona w baterie 
- elektroniczna ciuchcia z 9 zwierzątkami 
- elektroniczny autobus z cyferkami 
- 24 elektroniczne karty memory z małymi samochodami 
- elektroniczny poster z alfabetem 
- instrukcje na bokach pudełka 
https://liger.net.pl/logopedia/191-zestaw-10-gier-edukacyjnych-marcheweczka.html lub równoważne 

1 szt. 

13 Gra – pamięć dźwiękowa Gra dydaktyczna.  Polega na zapamiętaniu  poszczególnych  dźwięków i zebraniu  jak największej liczby par, 
które tworzą się z dwóch klocków wydających ten sam dźwięk. 
Jej celem jest nauka  uważnego  słuchania, koncentrowania  się na sygnałach dźwiękowych oraz ich 
identyfikowanie i różnicowanie. 
Uczy również zapamiętywania i szybkiego kojarzenia dźwięków. 
Zawartość pudełka: 
– 16 klocków dźwiękowych 
– kolorowa kostka 
– plansza 
– notes 
– instrukcja 
https://liger.net.pl/logopedia/821-gra-pamiec-dzwiekowa-.html lub równoważne 

1 szt. 

14 Przeplatanki. Zestaw do 
kreatywnej zabawy doskonalący 
sprawność manualną. 

Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie 
łączyć ze sobą poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać pojedyncze przez przewlekanie i przeplatanie 
kolorowych sznurowadeł. 
Zestaw składa się z 23 elementów i 5 sznurowadeł. 

1 szt. 



https://liger.net.pl/motoryka-mala/178-przeplatanki.html lub równoważne 
15 Terapeutyczny gniotek – grzybek. 

Pomoc sensoryczna do ćwiczenia 
dłoni. 

Wykonana z gumy piłka wypełniona jest specjalnym żelem. Po ściśnięciu gniotka, na powierzchni pojawiają 
się kolorowe kropki. Przybierają one inny kolor, niż sam grzybek. 
Pomoc jest idealna do usprawniania motoryki dłoni oraz zwiększania siły uścisku. 
https://liger.net.pl/ksztalcenie-zdolnosci-manualnych/65-gniotek-grzybek-do-cwiczenia-dloni.html lub 
równoważne 

1 szt. 

16 Bambino LÜK - zestawy lub 
równoważne 
 

Zestawy dydaktyczne: 
Bambino LÜK - Zwierzęta na wsi, Bambino LÜK - Myślę i szukam powiązań, Bambino LÜK - Co do siebie 
pasuje? cz.1, Bambino LÜK - zestaw klocków kontrolnych. Pomoc dydaktyczna do wielozmysłowego 
poznawania. 
https://sklep.educarium.pl/bambino-l-k-zestaw-klockow-kontrolnych,3,267101,19864 lub równoważne 

4 kpl. 

17 Pokaż mi mój mały świat. 
Historyjki obrazkowe dla dzieci z 
autyzmem, opóźnionym rozwojem 
mowy i niedosłuchem 

Publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem. Składa się z 
kart pracy i dołączonych do nich historyjek obrazkowych. Celem publikacji jest rozwijanie sprawności 
manualnej dziecka oraz zdobycie wiedzy na temat różnych technik wykorzystywanych podczas wykonywania 
prac plastycznych. 
https://sklep.educarium.pl/pokaz-mi-moj-maly-swiat-historyjki-obrazkowe-dla,3,267037,33056 lub 
równoważne 

1 szt. 

18 Dłonie do przewlekania - figury Zestaw dłoni do nawlekania i kart wzorcowych do ćwiczeń zręczności manualnej oraz logicznego myślenia. 
Figury wykonane z mocnego tworzywa, karty stopniują trudność. 
https://sklep.educarium.pl/dlonie-do-przewlekania-figury,3,266970,6213 lub równoważne 

1 szt. 

19 Śrubki i nakrętki – grupowy 
zestaw z kartami 

Kolorowe karty z otworami, w których należy umieścić śrubkę i z drugiej strony dokręcić ją nakrętką. Twórcza 
zabawa konstrukcyjna o wielu możliwościach. elementy łatwo można łączyć ze sobą. 
Zawartość: Zawartość: 36 śrub i 36 nakrętek - 3 kształty (koło, trójkąt kwadrat) - 4 kolory - wym. śruby 4 x 4 
cm - 16 kolorowych kart zadaniowych z tworzywa - zamykane pudełko 
https://sklep.educarium.pl/srubki-i-nakretki-grupowy-zestaw-z-kartami,3,266970,22795 lub równoważne 

1 szt. 

20 Mozaiki zestaw np. Aximo lub 
równoważne 

1. Wzorcowe karty do stosowania z mozaikami Aximo o grzebieniach 11-listwowych. Karty prezentują 20 
motywów do ułożenia w formie dziesięciu rzędów spinek. Wzory na karcie odpowiadają rzeczywistym 
rozmiarom grzebienia i spinek, co znacznie ułatwia układanie mozaiki. 
https://sklep.educarium.pl/aximo-karty-do-mozaiki-10-rzedowych,3,267012,1089  lub równoważne 
2. Duży komplet przedszkolny mozaiki Aximo - 5 grzebieni. 
https://sklep.educarium.pl/mozaika-aximo-mini-zestaw-z-5-malymi-grzebieniam,3,267012,1086  
3. Mozaika emocji. Dzięki układance dzieci poznają różne wyrazy twarzy. Nauczą się również interpretacji 
uczuć, które niesie za sobą dana ekspresja. Zawartość: 6 dwustronnych kart aktywności (27x20cm), 2 
przezroczyste podkładki (27,5x21cm), 95 plastikowych klocków (bok 3,3cm). 
https://sklep.educarium.pl/mozaika-emocji,3,267012,37009     

1 zestaw 
(3 różne 
mozaiki

) 

21 Świat dźwięków -Zestaw do 
ćwiczenia percepcji słuchowej i 
rozwijania koncentracji (z płytą 
CD ) 

 Zestaw składa się z płyty z nagraniami różnych odgłosów i odpowiadających im ilustracji. 
Zestaw zawiera: 
- płytę CD z nagraniami 60 dźwięków w różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem stopniowania trudności 
(czas trwania płyty: 64 min.); 
- 20 dwustronnie foliowanych kart z 60 ilustracjami obiektów generujących nagrane dźwięki; 
- instrukcję dla prowadzącego z zestawieniem kolejności nagrań. 

1 szt. 



https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/terapia/terapia-cjs/terapia-cjs-programy-komputerowe/swiat-
dzwiekow-zestaw-do-cwiczenia-percepcji-sluchowej-i-rozwijania-koncentracji-z-plyta-cd2012-08-31-12-58-
39-detail lub równoważny 

22 Zestaw Nazwij i wrzuć! Artykuły 
spożywcze 

ZESTAW Artykuły spożywcze to rozbudowana wersja gry Nazwij i wrzuć! Warzywa i owoce, która obejmuje 
żetony przedstawiające produkty ze wszystkich grup spożywczych: nabiał, ryby, mięso, pieczywo, przyprawy, 
napoje. ZESTAW uzupełniają żetony z awersem bez zadruku wykorzystywane do własnych kategoryzacji lub 
nauki czytania. 
Zestaw zawiera pudełko „skarbonkę”, 120 żetonów, scenariusze pracy, akcesoria uzupełniające 
https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/przedszkole/przedszkole-gry-planszowe/zestaw-artykuły-
spożywcze-detail lub równoważny 

1 szt. 

23 Loteryjka Zwierzęta leśne i 
wiejskie 

Gra zawiera 4 kolorowe plansze i 40 żetonów. Gra usprawnia logiczne myślenie, ćwiczy koncentrację, 
wzbogaca. słownictwo i rozwija spostrzegawczość. 
https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/przedszkole/przedszkole-gry-planszowe/loteryjka-zwierzęta-
leśne-i-wiejskie-detail lub równoważny 

1 szt. 

24 Zestawy – historyki obrazkowe Zestaw zawiera: 
- 20 elementów obrazkowych (pięciu historyjek, każda po cztery obrazki.) 
- 32 etykietki opisowe 
- opis przykładowych ćwiczeń 
Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu 
dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. 
https://swiatprogramow.pl/zestaw-historyjki-obrazkowe.html lub równoważny 

3 
zestawy 

25 EDUSENSUS NOWOŚĆ 
WSPOMAGANIE ROZWOJU 
PRO v. 3.0 Z TABLETEM Zestaw 
Gdzie mieszka? Co lubi? lub 
równoważne 

To zestaw sześciu programów oraz setek dodatkowych elementów  pomagających dzieciom w rozwoju wielu 
sprawności. Zawiera: 
- 6 programów 
- około 1000 interaktywnych ćwiczeń 
- około 300 kart pracy do wydruku 
- dodatkowo wysokiej jakości TABLET - do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi. 
- karta MicroSD  a na niej około 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem. 
Możliwość pracy indywidualnej i grupowej. 
Aplikacja terapeuty przechowująca dane terapii. 
https://swiatprogramow.pl/wspomaganie-rozwoju-pro-v-3-0-z-tabletem.html lub równoważny  

1 szt. 

26 EDUSENSUS PAKIET 
MÓWIĄCE OBRAZKI - 
LOGOPEDIA PRO lub 
równoważne 

Program przeznaczony do terapii logopedycznej, wspomagania rozwoju oraz doskonalenia nabytych 
umiejętności dla logopedów, nauczycieli oraz rodziców. Aplikacja poza wykorzystaniem jej podczas 
standardowej terapii logopedycznej pozwala również wspomagać terapię dzieci autystycznych, z opóźnionym 
rozwojem mowy oraz z uszkodzeniami narządu słuchu. 
 Zawartość: 

 160 ćwiczeń 
 150 ilustracji do wydruku 
 Profesjonalny mikrofon 
 Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć 
 Zestaw wierszyków, zagadek i łamigłówek 

1 szt. 



 https://swiatprogramow.pl/mowiace-obrazki-logopedia-pro.html  lub równoważny 
27 mTalent Percepcja wzrokowa Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także 

wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Składa się z blisko 600 ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych. 
 https://swiatprogramow.pl/mtalent-percepcja-wzrokowa.html lub równoważny 

1 szt. 

28 mTalent Percepcja słuchowa Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także 
wspierający koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. 
Zawartość: 

• 600 ekranów interaktywnych 
• Zestawy ćwiczeń multimedialnych  
• Tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon + statyw, słuchawki, głośniki stereo USB + Minijack, 
• Karta dźwiękowa USB 
• Drukowany poradnik metodyczny „Percepcja słuchowa” 
• Zestaw materiałów dodatkowych 
• Książka (e-kreda) ze szkoleniem z zakresu tworzenia własnych materiałów interaktywnych 
• Dokument licencyjny 
• Instrukcję użytkowania 
• Kod odblokowujący dostęp do szkolenia online i umożliwiający otrzymanie imiennego Certyfikatu 

https://swiatprogramow.pl/mtalent-percepcja-sluchowa.html lub równoważny 

1 szt. 

29 Uczę się mówić z Fretką – część 1, 
2, 3 

Pomoc dydaktyczna, zawierająca książeczki: „Ala i lale”, "Koty" i "Foka Mela" będące częścią serii „Uczę się 
mówić z Fretką", przeznaczonej dla dzieci, u których obserwuje się opóźniony rozwój mowy.  
https://swiatprogramow.pl/ucze-sie-mowic-z-fretka-czesc-1-2-3.html lub równoważny 

1 szt. 

30 Zestaw ćwiczeń Spostrzeganie 
wzrokowe – Wzory i symbole cz. 
1 

Pomoc dydaktyczna,  zeszyt ćwiczeń z serii " DLACZEGO TAK ?", przeznaczonej dla dzieci zagrożonych 
dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją, z trudnościami w nauce języka. 
https://swiatprogramow.pl/zeszyt-cwiczen-spostrzeganie-wzrokowe-wzory-i-symbole-cz-1.html lub 
równoważny 

1 szt. 

31 Analogie tematyczne Pomoc dydaktyczna. Ćwiczenia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i dla dzieci zdrowych, 
w celu stymulacji kształtowania funkcji poznawczych. 
Zawartość zestawu 
-70 kart kartonowych kolorowych dwustronnie foliowanych 
- instrukcję z odpowiedziami 
- tekturowe opakowanie 
https://swiatprogramow.pl/analogie-tematyczne.html lub równoważny 

1 szt. 

32 Mała Akademia - 
PRZEDSZKOLAK 

Program dla dzieci w wieku 4-6 lat zawierający 27 multimedialnych gier i łamigłówek logicznych 
rozwijających umiejętność sprawnego myślenia i podejmowania decyzji.  
https://swiatprogramow.pl/mala-akademia-przedszkolak.html lub równoważny  

1 szt. 

33 Mądra Głowa 4-6 lat „Zdolny 
przedszkolak” 

Program komputerowy - kolekcja 15 gier i łamigłówek logicznych. Zadania rozwijają intelekt i zdolności 
logicznego myślenia. https://swiatprogramow.pl/madra-glowa-4-6-lat-zdolny-przedszkolak.html lub 
równoważny 

1 szt. 



34 Poczytanki 5+ Publikacja wydawnictwa „Nowa Era”. W „Poczytankach” są prezentowane 24 litery (i małe, i wielkie). Każdej 
z nich przypisano zestaw ćwiczeń z zakresu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, a także teksty do 
nauki czytania budowane z kolejno wprowadzanych liter.  
https://sklep.nowaera.pl/product/poczytanki-011015 lub równoważny 

1 szt. 

35 Policzanki 5+ "Policzanki" przybliżają dzieciom pojęcia matematyczne i uczą dostrzegania logicznych zależności w 
otoczeniu. Ciekawa tematyka i różnorodne ilustracje sprawiają, że do rozwiązywania tych zadań nikogo nie 
trzeba zachęcać! 
Ćwiczenia zawarte w "Policzankach" doskonalą m.in. umiejętności prawidłowego liczenia, klasyfikowania, 
opisywania stosunków przestrzennych, logicznego myślenia, przeliczania czy rozumienia złożonych poleceń. 
https://sklep.nowaera.pl/product/policzanki-pieciolatki-030403  lub równoważny 

1 szt. 

36 Wypatrywanki 6+ Publikacja wydawnictwa „Nowa Era”. Zabawy i ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową.  
https://sklep.nowaera.pl/product/wypatrywanki-6-latki-030502 lub równoważny 

1 szt. 

37 Wypatrywanki 5+ Publikacja wydawnictwa „Nowa Era” wspomagająca rozwój percepcji wzrokowej, doskonaląca koordynację 
wzrokowo-ruchową, stałość spostrzegania i pamięć wzrokową. 
https://sklep.nowaera.pl/product/wypatrywanki-pieciolatki-030402 lub równoważny   

1 szt. 

38 Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD CD-R/RW, MP3 z radiem przewodowy/baterie, moc wyjściowa RMS 2x1,7 W, wejście AUX - 
3,5 mm, wyjście słuchawkowe 
https://www.euro.com.pl/radioodtwarzacze-cd/sony-cfd-s70-czarny.bhtml#opis lub równoważny 

1 szt. 

39 Dyski z fakturami Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne 
faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność opisywania wrażeń dotykowych, 
może służyć do masażu stóp i dłoni, a także do gier zespołowych. Dyski pakowane są w woreczki, a do 
kompletu dołączona jest opaska na oczy.  
• śr. 27 cm i 11 cm 
https://mojebambino.pl/percepcja-dotykowa/3952-dyski-z-fakturami-2.html  lub równoważny 

1 zestaw 

40 Dotykowa loteryjka Gra stymulująca zmysł dotyku i pobudzająca wyobraźnię. Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez 
dotyk. Każdy kształt wylosowany z woreczka należy dopasować do właściwego szablonu.  
• wym. kartonowych szablonów 8 x 8 cm  
• 24 elem. o wym. 4,5 x 6,5 x 0,9 cm  
• woreczek 
https://mojebambino.pl/percepcja-dotykowa/2188-dotykowa-loteryjka.html lub równoważny 

1 szt. 

41 Pakiet sensoryczny Zestaw 25 pomocy sensorycznych: 
•Sensoryczne piłeczki świecące 
•  Diamentowa klepsydra, 1 szt. 
•  Klepsydra Duo, 2 szt. 
•  Puszki dźwiękowe 
• Młynek-pozytywka 
• Dzwonki z rączką 
•  Kastaniety z rączką 
•Marakasy 1 
•Ocean 
•  Dzwoneczki na rękę 

1 szt. 



• Sensoryczne misie 
• Dotykowa loteryjka 
• Dotykowa układanka 
• Fakturowa opaska z kulką 
•Świecąca tęczowa piłeczka 
• Piłeczka Pajączek duża 
• Zestaw sensorycznych piłeczek 
• Fakturowe kwadraty - zestaw podstawowy 
• Mata z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia 
• Woreczki do maty z kieszeniami 3 szt. 
• Kładka 
• Mozaika w drewnianym pudełku 
•Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe 
• Dysk sensoryczny do balansowania 
• Poznajemy dźwięki 
•  Piłka sensoryczna 75 cm 
https://mojebambino.pl/percepcja-dotykowa/15371-pakiet-sensoryczny.html lub równoważny 

42 Nożyce długie Nożyce długość 21 cm. 
https://mojebambino.pl/pomoce-dydaktyczne-do-techniki/440-nozyce-dl-21-cm.html lub równoważny 

1 szt. 

43 Papier ksero Papier do drukarek A4, gramatura 80 g/m2, ryza/500,białość: CIE 161 5 ryz 
44 Zestaw kolorowych tacek Tacki wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego, każda z nich jest pomalowana na inny kolor. Zabawa z 

tackami i piaskiem pozwala doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Ponadto, 
pozwala dziecku skutecznie przygotować się do nauki pisania poprzez ćwiczenie płynności ruchów dłoni. 
• 4 tacki o wym. 32 x 23 x 1,5 cm 
https://mojebambino.pl/pomoce-do-nauki-pisania/12055-zestaw-kolorowych-tacek.html  lub równoważny 

1 szt. 

45 Wyprawka – niezbędnik 
plastyczny 
 

Zawartość: 
Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak. 
• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark 1 opak. 
• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak. 
• Brystol A3/100 ark. biały 1 opak. 
• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów 1 opak. 
• Klej czarodziejski 500 ml 
• Plastelina mix - 2,8 kg  1 opak. 
• Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl. 
• Krepina mix, 15 kolorów 1 kpl. 
• Kredki bambino - zestaw stolikowy 12 kol. x 6  1 kpl. 
• Nożyczki przedszkolne 10 szt. 1 kpl. 
• Mix pędzli duży 25 szt. 1 kpl. 
https://mojebambino.pl/wyprawki-plastyczne/11-wyprawka-niezbednik-plastyczny.html  lub równoważny 

1 zestaw 

46 Wyprawka dla dziecka ze SPE2 Zestaw zawiera:  
• Kredki Groove - 10 szt., 1 kpl.,  

1 szt. 



•  Kredki woskowe trójkąty 10 kolorów, 1 kpl.,  
•  Podkładki do frottage'u – zwierzątka, 1 kpl.,  
• Podkładki do frottage'u – liście, 1 kpl.,  
• Masa plastyczna dla maluchów, 1 kpl.,  
• Stemple owoce, 1 kpl.,  
•  Stemple warzywa, 1 kpl.,  
• Stemple zwierzęta domowe, 1 kpl.,  
• 5 Drewniane stempelki – zwierzątka, 1 kpl.,  
•  Tempery 6 kolorów 6x500 ml, 1 kpl.,  
• Grube pędzelki - zestaw 12 szt., 1 kpl,  
•  Foremki do piasku – kształty, 1 kpl.,  
• Piasek kinetyczny, 1 szt., 
https://mojebambino.pl/wyprawki-plastyczne-dla-ucznia-z-spe/20146-wyprawka-dla-dziecka-ze-spe-2.html  

47 Urządzenie wielofunkcyjne 
kolorowe np. Epson WF-
5710DWF lub równoważne 

Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1. 
Wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie laserowe 
Dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie 
Szybkość drukowania jednostronne A4 do: 38 str./min. 
Szybkość drukowania jednostronne A5 (poziome) do: 63.1 str./min. 
Szybkość drukowania dwustronne A4 do: 30.3 obr./min. 
Jakość wydruku Maks. 1200 × 1200 dpi  
Rozdzielczość drukowania  600 × 600 dpi 
Tryby kopiowania: Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia 
Skanowanie do wiadomości e-mail TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania 
Skanowanie do chmury TIFF/JPEG/PDF/PNG 
Typ skanera: Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) 
Podajnik papieru (standardowy) 
Typy nośników  

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty 
Typ interfejsu 

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, 
bezpośrednie połączenie bezprzewodowe 

Zgodność z systemami operacyjnymi 
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / 
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze 
Linux 

Źródło zasilania 
220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) 

https://fiskomp.pl/produkt/p1847.xml?gclid=EAIaIQobChMI_tvsvtin7gIVEgDmCh1ypwkHEAQYBCABEgIF
bfD_BwE  lub równoważny 

1 szt. 

48 Figurki zwierząt Komplet zawierający miniaturowe figurki zwierząt tropikalnych i zwierząt hodowlanych. Minimum 20 
różnych zwierząt. 

1 kpl. 



https://mojebambino.pl/zwierzatka-i-farmy-do-zabawy-dla-dzieci/31617-zwierzeta-tropikalne-6-malych-
figurek.html  
https://mojebambino.pl/zwierzatka-i-farmy-do-zabawy-dla-dzieci/31620-zwierzeta-hodowlane-mix-
wzorow.html lub równoważne 

49 Zestaw żywności Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z tworzywa sztucznego - 120 elementów. 
https://mojebambino.pl/kaciki-tematyczne/31610-zestaw-zywnosci-120-el.html lub równoważny   

1 szt. 

50 Zestaw lekarski Zestaw przyborów medycznych w poręcznej walizce. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne zabawkowe 
narzędzia lekarskie.  
Zawartość: 
10 szt. akcesoriów • wym. akcesoriów od 47 x 20 cm do 6 x 4 cm • wym. walizki 38 x 31 x 9 cm 
https://mojebambino.pl/zestawy-lekarskie-do-zabawy/31614-zestaw-lekarski-w-walizce.html lub równoważny 

1 szt. 

51 Magnetyczna układanka - Moda Kolorowe, magnetyczne elementy wykonane ze sklejki. Przeznaczone zarówno do zabawy, jak i dekorowania, 
np. lodówki. Można używać ich także na powierzchni tapet magnetycznych. 
Zawartość: 
• 30 elem. • puzzle • wym. od 5 x 3 do 9 x 10 cm 
https://mojebambino.pl/ukladanki/12352-magnetyczna-ukladanka-moda.html  lub równoważny 

1 szt. 

52 Płyn do baniek mydlanych Płyn do wytwornic baniek mydlanych i uzupełniania wszystkich zabawek wymagających płynu do baniek. 
Płyn o pojemności 1 l., wyprodukowany zgodnie z normą PN EN71. Posiada znak CE. 
https://mojebambino.pl/zabawki-ogrodowe/12325-plyn-do-baniek-mydlanych-1-l.html  lub równoważny  

1 szt. 

53 Gra typu Memo-Farma Gra  memo polegająca na odnalezieniu dwóch identycznych obrazków. Elementy wykonane z grubej tektury: 
34 elementy, o dł. boku 8,5 cm. 
https://mojebambino.pl/gry-memory/12456-memo-farma.html lub równoważny 

1 szt. 

54 Przybijanka Leśne zwierzątka Przybijanka tematyczna w opakowaniu z przegródkami, z grubego kartonu. Zabawa z przybijanką polega na 
odtwarzaniu z kart lub tworzeniu własnych konfiguracji z drewnianych kształtów za pomocą pinezek i 
młoteczka.  
Zawartość: 
• tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x 0,8 cm • młoteczek • 80 pinezek  
• 8 jednostronnych karty pracy • 8 kartonowych kształtów o wym. od 7,5 x 5 do 5 x 3 cm  
• 72 drewniane kształty o wym. od 6 x 4 do 1,5 x 1,5 cm https://mojebambino.pl/przybijanki/12515-
przybijanka-lesne-zwierzatka.html lub równoważny 

1 szt. 

55 Pacynki - zwierzęta Zestaw pacynek wspomagający pojawienie się mowy u dziecka. Zestaw zawiera:  
• 8 pacynek o wys. ok. 22 cm  
• płyta CD 
https://mojebambino.pl/pacynki/9302-pacynki-malpka-czarodziejka-glos-koguta.html  lub równoważny 

1 szt. 

56 Lalka 
Lalka do nauki ubierania i 
wiązania 

Miękka lalka do samodzielnego ubierania, nauki różnego rodzaju zapięć. W komplecie z lalką znajduje się 
sukienka. Długość lalki 45 cm. 
https://mojebambino.pl/lalki/1884-lalka-dziewczynka-z-ubrankami.html lub równoważny  

1 szt. 

57 Karty do ćwiczenia słuchu 
fenomowego 

W zestawie znajdują się 33 kolorowe karty wspomagające rozwijanie słuchu fonemowego. Każda z kart 
zawiera z jednej strony rysunek, zaś z drugiej podpis. Karty pomagają w rozróżnianiu wyrazów niezwykle 
podobnych do siebie, choć różnych znaczeniowo, np. pączek-bączek, tacka-taczka. Karty można łączyć w pary. 
Wyjątkiem jest jedynie zestaw składający się z trzech elementów: kasa-kasza-Kasia. 

1 szt. 



Format kart: A5 
Wymiary opakowania: 150 x 211 x 14,5 mm 
https://www.eduksiegarnia.pl/logopedia/karty-do-cwiczen-sluchu-fonemowego lub równoważne 

58 Pojemnik plastikowy Pojemnik z tworzywa z zamykaniem, wymiary ok. 35,7 x 29,4 x 16,9 cm 
https://mojebambino.pl/pojemniki-plastikowe/7399-pojemnik-jasmine-13l.html lub równoważne 

2 szt. 

59 Laminator Laminator dokumentów formatu do A4 z trymerem A4, do laminowania na zimno i gorąco, dwie rolki grzejne, 
prędkość laminowania: 400 mm/min, czas nagrzewania: do 3 min. W zestawie min. 100 szt. folii do laminowa-
nia (100 kpl. do zalaminowania 100 dokumentów) o gramaturze 80 mic. 
https://dobiura.com/vl-6401547?gclid=EAIaIQobChMIwLTC1-in7gIVVOmyCh2iJQ81EAQYBCA-
BEgKHJ_D_BwE  

1 szt. 

60 Laptop np. Asus VivoBook 
15X509FA i 5-
8265U/8GB/256/Win10 lub 
równoważny 

 - wielkość ekranu 15,6 cala,                                                                                                           - rozdzielczość 
ekranu min. 1920 x 1080,                                                                                                             - procesor: klasa 
x 86, architektura 64 bitowa, np. Intel Core i5 lub równoważny 
- dysk twardy: SSD min. 256 GB,                                                                                                       - pamięć 
RAM min. 8 GB DDR4 2400 MHz,                                                                                                                                                                              
- min. 2 porty USB 3.0, 
- czytnik kart pamięci 3 w 1,                                                                                                                                - 
port HDMI,                                                                                                                                            - Bluetooth, 
- karta sieciowa LAN,                                                                                                                                             - 
wifi, 
- TouchPad,  
Oprogramowanie: Ze względu na stosowane oprogramowanie, komputer musi być dostarczony z 
zainstalowanym system operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnym 
(zapewniającym 100 % poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 
2016, 2019 wraz z obsługą programów dedykowanych, stworzonych pod system Windows 10, 7, Vista z 
zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Wyżej 
wymienione oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę 
powszechnie używanych programów. 
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 
https://www.x-kom.pl/p/508899-notebook-laptop-156-asus-vivobook-15-x509fa-i5-8265u-8gb-256-
win10.html?fbclid=IwAR3K2_OiPapfvllqd8fJDCmZASJv8zrqZ1Fw3U_dKV1Xdhv-ugqWGslnNq8 lub 
równoważny 

1 szt. 

61 Głośnik do laptopa Głośniki do dowolnego urządzenia z dowolnym sprzętem mobilnym, USB oraz Bluetooth. Moc 10 W,      
https://www.x-kom.pl/p/496991-glosniki-komputerowe-creative-stage-air.html#Specyfikacja lub równoważny 

1 zestaw 

62 Dywan kwadrat 2x2m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat 
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.  
• wysokość runa: 7 mm  
• wym. 2 x 2 m 
https://mojebambino.pl/dywany-jednokolorowe/12026-dywan-jednokolorowy-szary-2-x-2-m.html lub 
równoważny 

1 szt. 



63 Inspirujący kuferek językowy Zawartość: rozkładany kuferek z przegródkami i uchwytami do przenoszenia (wym. po rozłożeniu 52 x 60 x 10 
cm), 20 pudełek z tworzywa (9 x 13 x 10 cm), w każdym pudełku znajduje się 10 przedmiotów z tworzywa do 
określonego tematy, instrukcja, 20 polskich naklejek pokazujących zawartość. 
https://sklep.educarium.pl/inspirujacy-kuferek-jezykowy,3,267144,13392 lub równoważny  

1 szt. 

64 Komplet 5 małych lusterek Bezpieczne akrylowe lusterka posiadają piankowe ramki o grubości 3 cm. Lusterko żółte, niebieskie i 
fioletowe mają powierzchnię płaską, czerwone - wypukłą, a pomarańczowe - wklęsłą. 
Wymiary: bok kwadratu - 23 cm 
https://sklep.educarium.pl/komplet-malych-bezpiecznych-lusterek-do-trzymania,3,266968,40774 lub 
równoważny 

1 szt. 

65 Ćwiczę oddech – zestaw 4 gier 
logopedycznych 

Zawartość zestawu:  
- 1 podstawka  
- 1 szablon (boisko do piłki nożnej)  
- 2 półszablony (wyspy)  
- 8 korkowych piłeczek 
Wymiary: 33 x 25 x 6 cm 
https://lidibrii.pl/pl/p/Cwicze-oddech-zestaw-4-gier-logopedycznych/1608 lub równoważny  

1 szt. 

66 Gra logopedyczna – dmuchanie 
piłki 

Pomoc logopedyczna, która poprzez zabawę pomaga w ćwiczeniu i kontroli oddechu. Uczestnicy starają się 
tak dmuchnąć piłeczkę, by trafić do bramki przeciwnika. 
Zestaw zawiera boisko (wymiary ok. 36cm x 24cm x 7,5cm), bramki, piłkę oraz 2 słomki. 
https://lidibrii.pl/pl/p/Gra-logopedyczna-dmuchanie-pilki/328 lub równoważne 

1 szt. 

67 Rękawiczki diagnostyczne 96 szt Niesterylne, niepudrowe, nitrylowe rękawiczki diagnostyczne, w czterech różnych kolorach.  Opakowanie 
zawiera 96 sztuk (po 24 z każdego koloru) 
Rozmiar medium 
https://sklep-darterapii.pl/pl/p/Rekawiczki-diagnostyczne-TUTTI-FRUTTI/2223 lub równoważne 

1 szt. 

68 Gra logopedyczna – dmuchany tor 
przeszkód 

Gra logopedyczna. 
Zawartość:  
- 10 drewnianych kwadratów (15 x 15 x 1 cm) z różnymi przeszkodami;  
- po 2 szklane, drewniane styropianowe kulki (średnica 1,5 cm, 2 cm, 3 cm);  
- 20 plastikowych mocnych słomek (dł. 20 cm).  
- instrukcja. 
https://7zmyslow.com.pl/pl/p/Gra-logopedyczna-dmuchany-tor-przeszkod-36-czesci/1606 lub równoważne 

1 szt. 

69 Lustro logopedyczne - tryptyk Lustro logopedyczne o całkowitych wymiarach (280x70) cm. Składa się z trzech części (tryptyk). 
Część główna o wymiarze (140x70) oraz dwa uchylne skrzydła (lustra), które pozwalają zamknąć lustro tak 
aby dziecko nie mogło się w nim przeglądać. 
https://7zmyslow.com.pl/pl/p/Lustro-Logopedyczne-TRYPTYK-POZIOME-280-x-70/5516 lub równoważne 

1 szt. 

70 Żywność do krojenia – drewniana 
zabawka 

Żywność do krojenia na rzepy w drewnianej skrzynce. 
Zestaw zawiera: 

 chlebek złożony z czterech elementach, świetny do krojenia 
 udko z kurczaka 
 ryba 
 jajko 

1 szt. 



 cytryna 
 chlebek w postaci trzech kanapek do krojenia lub komponowania kanapek 
 elementy żywności do kanapek: plasterek pomidora, liść sałaty, plaster szynki, plaster kiełbasy, 

plasterek żółtego sera 
 deska do krojenia 
 bezpieczny drewniany nożyk 
 skrzynkę drewnianą, w którą jest całość spakowana 
 https://liger.net.pl/motoryka-mala/1311-zywnosc-do-krojenia-na-rzepy-w-drewnianej-skrzynce.html 

lub równoważne 
71 Drewniane puzzle dźwiękowe - 

ZOO 
Dźwiękowe puzzle w kształtach zwierząt z farmy. Drewniane puzzle przeznaczone do nauki dopasowania 
kształtów i rozpoznawania dźwięków. Zestaw składa się min. z 6 zwierząt i 1 planszy. Zestaw na baterie.   
https://www.empik.com/viga-puzzle-drewniane-z-dzwiekiem-farma-viga,p1179966540,zabawki-
p?gclid=EAIaIQobChMI-rO4x_Kn7gIVCpOyCh2ZYQR7EAQYByABEgLcEvD_BwE&gclsrc=aw.ds  lub 
równoważne 

1 szt. 

72 Logotomy – ćwiczenia 
logopedyczne (pakiet: części 1-8) 

Pakiet "Logotomy..." to osiem zestawów ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad poprawną wymową 
głosek. Pomoc dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców do świczeń logopedycznych z dzieckiem.  
Zestawy 1-8 obejmujące ćwiczenia wymowy trudnych głosek. 
https://liger.net.pl/logopedia/1847-logotomy-cwiczenia-logopedyczne-pakiet-czesci-1-8.html lub równoważne 

1 szt. 

73 Książeczki edukacyjne np. Pucio Książeczka edukacyjna do nauki dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla dzieci rozpoczynają 
przygodę z budowaniem swoich wypowiedzi. Uczy mówić, wymawiać, opowiadać. Twarda oprawa i strony.  
https://liger.net.pl/logopedia/1131-pucio-mowi-pierwsze-slowa-ucze-sie-mowic-wymawiac-opowiadac.html 
lub równoważne 

1 szt. 

74 Gra memo Szumki. Gra 
logopedyczna 

Gra polegająca na poszukiwaniu par obrazków, których atrybuty w swej nazwie zawierają słowo z głoskami: 
sz, ż, cz, dż. prowadzić terapię, utrwalając wszystkie pozycje głoski.  
Zawartość pudełka: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami 
https://liger.net.pl/logopedia/300-gra-memo-szumki.html lub równoważne 

1 szt. 

75 Kto za ogon łapie myszy?... Czyli 
logopedyczne zagadki z głoskami 
k,g,h 

Pomoc logopedyczna dla dzieci. Pudełko kartonowe z zestawem 48 zagadek. Wsparciem dla treści i formy 
zawartych na kartonikach zagadek są ilustracje.  
Zagadki stanowią pomoc w utrwalaniu głosek k, g, h. 
https://liger.net.pl/logopedia/303-kto-za-ogon-lapie-myszy-czyli-logopedyczne-zagadki-z-gloskami-k-g-h.html 
lub równoważne 

1 szt. 

76 Gra memo Elki. Gra logopedyczna Pomoc logopedyczna w kartonowym pudełku. Gra Memo Elki polega na poszukiwaniu par obrazków, których 
atrybuty w swej nazwie zawierają słowo z głoską. Zawartość pudełka: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami. 
https://liger.net.pl/logopedia/297-gra-memo-elki.html lub równoważne 

1 szt. 

77 Gra memo Kapki. Gra 
logopedyczna 

Gra logopedyczna w kartonowym pudełku. Gra polega na poszukiwaniu par obrazków, których atrybuty w 
swej nazwie zawierają słowo z głoskami: k, g, h.  
Zawartość pudełka: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami. 
https://liger.net.pl/logopedia/298-gra-memo-kapki.html lub równoważne  

1 szt. 

78 Trzymaj język za zębami Pomoc logopedyczna.  
Zawartość: 
Cztery zestawy kart z tabelami zatytułowanymi: 

1 szt. 



 Budowanie klas; 
 Uzupełnianie zbiorów; 
 Wykluczanie elementu ze zbioru; 
 Myślenie przez analogię. 
 Dwa pudełka, w których umieszczono obrazki do pracy z tabelami. 
 Instrukcja. 
 Teczka zapinana na rzepy  

https://liger.net.pl/logopedia/304-trzymaj-jezyk-za-zebami-kategoryzacje-z-cwiczeniami-artykulacji-glosek-
zebowych-.html  lub równoważne  

79 Memo zgadywanka do słuchania. 
Pomoc stymulująca i rozwijająca 
zmysł słuchu 

Memo zgadywanka słuchowa jest pomocą służącą do stymulacji i kształcenia słuchu fizjologicznego oraz 
fonemowego.  
Pomoc składa się z 12 drewnianych pojemników z zakręcaną pokrywką,  
Wymiary jednego pojemniczka: 5 cm (średnica). 
https://liger.net.pl/logopedia/1119-memo-zgadywanka-do-sluchania-pomoc-stumulujaca-i-rozwijajaca-zmysl-
sluchu.html lub równoważny 

1 szt. 

80 Pacynka logopedyczna Krokodyl PacynkaKrokodyl wykonany z wysoko jakościowych materiałów, odporny na uszkodzenia. 
Długość pacynki: 39 cm. 
https://liger.net.pl/logopedia/401-pacynka-krokodyl.html lub równoważny 

1 szt. 

81 Zestaw Czasowniki l. poj. Zestawy plakietek i etykietek służących do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki. 
Zestaw służący do nauki nazw czynności w 3. osobie liczby pojedynczej, nauki czytania pełnymi wyrazami 
(czytanie globalne), rozumienia pytania: Co robi? 
Zawartość: 
• 18 tekturowych elementów obrazkowych (18 czynności) 
• 19 etykietek opisowych 
• opis przykładowych ćwiczeń 
• woreczek 
https://mojebambino.pl/pomoce-dydaktyczne-do-jezyka-polskiego/2337-zestaw-czasowniki-l-poj.html lub 
równoważny 

1 szt. 

82 Piramida dźwiękowa Pryzmy wydające różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie wśród nich par. Pary są dodatkowo 
oznaczone punktami tego samego koloru. Gra ćwiczy percepcję i pamięć. 
Składa się z 12 elementów (6 par) 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2151-piramida-dzwiekow.html lub równoważny lub równoważny 

1 szt. 

83 Dźwięki w domu Gra. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i połączenie go z odpowiednią ilustracją. 
Zawartość: 
 • 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm  
• 120 kartoników  
• CD z nagraniem dźwięków 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2166-dzwieki-w-domu.html lub równoważny 

1 szt. 

84 Bajki – słuchaj i układaj obrazki Sześć kilkuelementowych historyjek obrazkowych, prezentujących znane dzieciom bajki (Kopciuszek, Kot w 
Butach, Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy świnki, Żółw i Zając). Do zestawu dołączona jest płyta CD z 

1 szt. 



treścią bajek. Dziecko ma za zadanie słuchając bajki ułożyć historyjkę obrazkową, uwzględniając kolejność 
prezentowanych zdarzeń.  
Zawartość: 
• CD z nagraniami bajek 
• 32 karty o wym. 11,2 x 7,8 cm 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2179-bajki-sluchaj-i-ukladaj-obrazki.html lub równoważny 

85 Zwierzęta i natura. Lotto 
dźwiękowe 

Gra polegająca na rozpoznaniu prezentowanych dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem. W oparciu o 38 ścieżek 
dźwiękowych ćwiczy się koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową oraz wzbogaca słownictwo. 
Zawartość: 
• CD 
• 150 żetonów 
• 25 dwustronnych kart - jedna strona to duże (A5) zdjęcie zwierzęcia lub zjawiska naturalnego, a druga to 
prezentacja 6 różnych zdjęć służących do zabawy w lotto 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2173-zwierzeta-i-natura-lotto-dzwiekowe.html lub równoważny 

1 szt. 

86 Dźwięki wokół nas Gra. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i połączenie go z odpowiednią ilustracją. 
Zawartość: 
 • 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm  
• 120 kartoników  
• CD z nagraniem dźwięków 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2167-dzwieki-wokol-nas.html lub równoważny  

1 szt. 

87 Dźwięki z otoczenia - BINGO Gra. Zadaniem dziecka jest rozpoznać dźwięk i połączyć go z odpowiednią kartą. Dziecko ma określić 
usłyszany dźwięk i zaznaczyć żetonem odpowiedni obrazek na karcie. 
Zawartość: 
 • CD z nagraniami 25 dźwięków  
• 25 dwustronnych kart o wym. 19,5 x 13,5 cm  
• 150 czerwonych żetonów 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2168-dzwieki-z-otoczenia-bingo.html lub równoważny 

1 szt. 

88 Dźwięki na farmie Pomoc dydaktyczna. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie odgłosu wydawanego przez zwierzę i odnalezienie 
jego zdjęcia na planszy. Zawartość: 
• 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm  
• 120 kartoników  
• CD z nagraniem dźwięków 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2172-dzwieki-na-farmie.html lub równoważny 

1 szt. 

89 Mikrofon MP3 Mikrofon z możliwością nagrywania i odtwarzania (4 godz.) dźwięków, piosenek i muzyki, z możliwością 
podłączenia do komputera i przeniesienia danych na dysk. Wbudowana pamięć 128 MB. Ładowanie za 
pomocą USB. 
https://mojebambino.pl/pomoce-do-nauki-innych-jezykow-obcych/2255-mikrofon-mp3.html lub równoważny 

1 szt. 

90 Memo pamięciowe z dźwiękiem Gra memory. Dziecko ma odnaleźć pary klocków wydających takie same dźwięki. Przed przystąpieniem do 
gry, należy obrócić drewniane klocki nadrukiem w dół, a następnie odgadnąć, gdzie ukryte są pary.  
W zestawie znajduje się 12 sztuk klocków tzn. 6 par. Całość zamknięta jest w drewnianym pudełeczku. 
Materiał: drewno. Wymiary pojedynczego elementu gry 5 x 5 cm. Wymiary gry: 12 x 12 x 3,5cm. 

1 szt. 



https://liger.net.pl/logopedia/649-memo-pamieciowe-z-dzwiekiem.html lub równoważny 
91 Walizka  logopedyczna Walizka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń 

logopedycznych. Skład zestawu: wibrator Z-vibe plastykowy, pyszczek, szpatułki do masażu niewibracyjnego 
(3), szpatułka smakowa, lustereczko laryngologiczne, szpatułka probe, szpatułka preefer, szpatułka mini, 
gryzak (2), szpatułka brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda, gryzak logopedyczny ARK gładki, części 
zamienne, szpatułki TOOTHETTE, popetka do terapii przy użyciu szpatułek gąbkowych. 
Produkt wymaga baterii (są w zestawie) 
https://mojebambino.pl/logopedia/2267-walizka-logopedyczna.html lub równoważny   

1 szt. 

92 Dźwiękowe kostki  Farma Zestaw składa się z 2 sześcianów. Na każdym z nich znajduje się połowa obrazka. Zadaniem dziecka jest takie 
połączenie dwóch klocków, aby powstał cały rysunek. Wykonane z tworzywa sztucznego. 
Zawartość: 2 kostki o wym. 7 x 7 x 7 cm 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/1721-dzwiekowe-kostki-farma.html lub równoważny  

1 szt. 

93 „Pamięć dźwiękowa” gra Zawartość gry: 
• 16 kostek o dł. boku 3,5 cm 
• plansza o wym. 33 x 40 cm 
• notes 
• kostka 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/2149-pamiec-dzwiekowa.html lub równoważny 

1 szt. 

94 Dmuchajka zestaw Dmuchajka logopedyczna to pomoc w ćwiczeniach oddechowych. Pomaga w regulacji oddechu, 
kontrolowaniu fazy wdechowej i wydechowej. Pomoc sprawdza się w terapii i profilaktyce logopedycznej, w 
terapii jąkania, sprzyja też rozwojowi mowy maluchów. 
Zawartość zestawu:  

 4 dmuchajki w kolorze naturalnym, czerwonym, zielonym i niebieskim, wykonane z drewna 
bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm 

 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm 
 4 słomki 
 instrukcja. 

Średnica piłki 3 cm.  
https://liger.net.pl/logopedia/750-dmuchajka-do-cwiczen-oddechowych-czteropak.html  lub równoważny 

1 szt. 

95 Historyjki dźwiękowe Historyjki dźwiękowe pomagające dzieciom lepiej zrozumieć pojęcia czasu i następstwa czasowego, na dwóch 
różnych przykładach: dnia ucznia (po przebudzeniu, w klasie, zajęcia muzyczne, wyjście ze szkoły itp.) oraz 
pór roku (wiosna na polu, lato nad morzem, jesień w lesie, zima w górach).  
Zawartość: 
• płyta CD audio (36 minut / 31 utworów) 
• 8 plansz ze scenkami o wym. 29,7 x 21 cm 
• 36 sekwencyjnych zdjęć o wym. 15 x 12 cm 
• przewodnik edukacyjny 
https://mojebambino.pl/percepcja-sluchowa/15392-historyjki-dzwiekowe.html lub równoważny 

1 szt. 

96 Magiczny dywan Magiczny Dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. 
Magiczny Dywan zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Jego 

1 szt. 



funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym, jednolitym 
podłożu. 
Możliwość podłączenia do internetu oraz  podłączenia zewnętrznych głośników. 
Dane techniczne: 
• sterowanie za pomocą pilota 
• wyposażony w czujniki ruchu 
• wbudowany projektor szerokokątny 
• wbudowany komputer z procesorem Intel 
• dysk SSD 
• głośniki stereo 
• rozdzielczość 1280x800px 
• jasność 3200 ANSI lumen 
• kontrast 13000:1 
• montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm 
• nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni 
• rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m 
• waga 8,3 kg 
• wymiary 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki) 
• zużycie energii 375 W 
W komplecie zestaw 100 gier i zabaw interaktywnych.  
https://mojebambino.pl/magiczny-dywan/4411-magiczny-dywan-z-pakietem-fun-i.html lub równoważny 

97 Jak żyrafa szyję myje?...czyli 
szumiące zagadki logopedyczne 

Zestaw 48 zagadek W zestawie 48 obrazków o wym.: 11 x 7,5 cm.  
https://mojebambino.pl/publikacje-do-rozwoju-mowy-logopedii/9467-jak-zyrafa-szyje-myje-czyli-szumiace-
zagadki-logopedyczne.html lub równoważny 

1 szt. 

98 Dlaczego ryba w stawie 
pływa?..czyli logopedyczne 
zagadki z głoską r 

Zestaw 48 zagadek. Pomoc może być wykorzystana do pracy z dziećmi mającymi zaburzenia dyslektyczne i 
słuchowe. W zestawie 48 obrazków o wym.: 11 x 7,5 cm. 
https://mojebambino.pl/publikacje-do-rozwoju-mowy-logopedii/9468-dlaczego-ryba-w-stawie-plywa-czyli-
logopedyczne-zagadki-z-gloska-r.html lub równoważny 

1 szt. 

99 Księga słów i obrazków Publikacja formatu A4, 100 stron, 45 rysunków i tekstów. Księga słów i obrazków przedstawia głoski języka 
polskiego ułożone w kolejności alfabetycznej. Do każdej głoski ułożony jest krótki tekst. Z tekstami związane 
są obrazki, których zadaniem jest przyciągnięcie uwagi dziecka, zainteresowanie czytanym tekstem.  
https://mojebambino.pl/publikacje-do-rozwoju-mowy-logopedii/9499-ksiega-slow-i-obrazkow.html lub 
równoważny  

1 szt. 

100 Puszki dźwiękowe Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary 
puszek o identycznym brzmieniu. Podstawa o wym. 30 x 16 x 2 cm , zawartość:8 szt. puszek o wym. 6 x 6 x 4 
cm. 
 https://mojebambino.pl/pomoce-montessori/31699-puszki-dzwiekowe.html   lub równoważny 

1 szt. 

101 „Słuchaj z Bambikiem” Program terapeutyczny, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. 
Dziecko wraz ze znanym i lubianym już bohaterem pomocy edukacyjnych Smokiem Bambikiem wykonuje 
ćwiczenia rozwijające: 
1. słuch i uwagę słuchową 

1 szt. 



2.uwagę wzrokową 
3 pamięć słuchową 
4 różnicowanie wysokości dźwięków 
5 różnicowanie długości dźwięków 
Licencja bezterminowa na 1 stanowisko 
https://mojebambino.pl/programy-interaktywne-dla-przedszkoli-i-klas-1-3-w-szkole/31705-sluchaj-z-
bambikiem.html lub równoważny  

102 Szafka + zestaw instrumentów Szafka na instrumenty w tonacji brzozy, o wym. 53,6 x 40 x 50 cm oraz zestaw zawierający: 
• dzwonki diatoniczne 1 szt. 
• trójkąt muzyczny 2 szt. 
• drewniane jajka 1 para 
• tamburyn 2 szt. 
• pałeczka z dzwoneczkami 2 szt. 
• drewniane jingle 2 szt. 
• taneczna łyżeczka 1 szt. 
• dzwoneczki na rękę 4 szt. 
• dzwoneczki na pas 1 szt. 
• talerze małe 2 pary 
• bębenek 1 szt. 
• harmonijka 1 szt. 
• tonblok 1 szt. 
• tarka guiro 1 szt. 
• kastaniety z rączką 2 szt. 
• plastikowe marakasy 1 para 
• maxi guiro meksykańskie 1 szt. 
https://mojebambino.pl/zestawy-instrumentow-muzycznych/31533-szafka-zestaw-instrumentow.html lub 
równoważny 

1 zestaw 

103 EDUSENSUS LOGOPEDIA PRO 
– PAKIET GOLD- program 
logopedyczny 

Logopedia PRO – pakiet GOLD to 14 programów multimedialnych na pendrive. Pakiet zawiera: 
- ponad 2500 interaktywnych ćwiczeń i blisko 1000 kart pracy, 
- profesjonalny mikrofon, 
- przewodnik metodyczny, 
- wsparcie techniczne, 
- wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe   UWAGA: tablet do wykorzystania 
z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD), 

Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty  (UWAGA: 
oprogramowanie „LOGOPEDIA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na 
tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 
tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do 
oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne 
aplikacje do zainstalowania na komputerze PC). 
https://swiatprogramow.pl/logopedia-pro-pakiet-gold.html lub równoważny 

1 szt. 



104 Labiogramy wszystkich głosek 
alfabetu 

Zestaw 37 kolorowych plansz przedstawiających dziewczynkę, która w prawidłowy sposób wypowiada głoski 
występujące w języku polskim.  
Format: A5 
Wymiary pudełka: 150 x 211 x 14,5 mm 
https://www.eduksiegarnia.pl/logopedia/labiogramy-wszystkich-glosek-alfabetu lub równoważny 

1 szt. 

105 Klepsydra z olejkiem Po odwróceniu klepsydry oleista substancja spływa do dolnej części. 
Wymiar 5 x 7 cm 
https://mojebambino.pl/percepcja-wzrokowa/12499-klepsydra-z-olejkiem-1-szt.html lub równoważny 

1 szt. 

106 Tuba Deszcz Tuba wykonana z tworzywa sztucznego. Kolorowe kulki przesypujące się wewnątrz wydają delikatny dźwięk. 
Wysokość 40 cm. 
https://mojebambino.pl/zabawki-ogolnorozwojowe/33136-tuba-deszcz.html lub równoważny 

1 szt. 

107 GOSense Słuch i mowa - program GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.  
Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów: 
- Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą 
grupę dzieci 
- Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach 
- Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze 
- Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie 
- Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw 
- Gry i zabawy multimedialne 
 
Licencja jest: 
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną; 
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce; 
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w 
programie, 
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów. 
Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi. 
Zawartość opakowania: 
● instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną 
● zestaw woreczków do wypełniania i rzucania 4 czarne, 4 białe, 1 czerwony 
● 6 zestawów małych kartoników z małymi i z dużymi literami (12 formatek do wyciśnięcia) 
● 12 zestawów kartoników ze zwierzątkami (12 formatek do wyciśnięcia) 
● okrągłe i kwadratowe kartony do budowania postaci i celów w 6 kolorach/deseniach odpowiednio na awersie 
i rewersie (12 formatek do wyciśnięcia) 
● 24 woreczki foliowe na drobne elementy kartonowe 
W części cyfrowej: 
• 50 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych 
• 50 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi 
Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej 
 https://mojebambino.pl/zabawki-ogolnorozwojowe/33136-tuba-deszcz.html  lub równoważny  

1 szt. 



108 Ja, ty i inni – historyjki obrazkowe Pomoc edukacyjna przeznaczona do aranżowania sytuacji komunikacyjnych podczas warsztatów, 
koncentrująca się na słownictwie i składni.  
Zawartość opakowania: 
• 10 kartonowych plansz o wym. 35 x 25 cm, ilustrujących sceny z życia codziennego (tematy: ubrania, 
jedzenie, czystość/ciało, pojazdy, farma, basen, zabawki, parki, sny) 
• 23 magnetyczne żetony na zdjęcia dzieci o wym. 5 x 4,5 cm 
• instrukcja dla nauczyciela. 
https://mojebambino.pl/logopedia/17816-ja-ty-i-inni-historyjki-obrazkowe.html lub równoważny 

1 szt. 

109 Historyjki obrazkowe – 
zwiedzamy miasto 

Pomoce edukacyjne pozwalające rozwijać umiejętność czytania obrazu i wzbogacać słownictwo. Uczą 
poprawnego opisywania, wyjaśniania, zadawania pytań i wyrażania opinii. Każdy obrazek przedstawia sceny z 
życia. 
Zawartość: 
• 8 kolorowych obrazków o wym. 52 x 37 cm 
• wskazówki dla nauczyciela 
https://mojebambino.pl/trudnosci-w-komunikowaniu-sie/17815-historyjki-obrazkowe-zwiedzamy-miasto.html 
lub równoważny  

1 szt. 

110 Słuchaj i opowiadaj – historyjki o 
domu 

Pomoc edukacyjna do prowadzenia warsztatów rozwijających umiejętności słuchania i reagowania w 
sytuacjach językowych.  
Pudełko zawiera: 
• plansza przedstawiająca dom o wym. 47 x 37 cm. 
• 8 plansz magnetycznych o wym. od 15 x 15 cm do 20 x 15 cm, przedstawiających pokoje (sypialnia dzieci, 
sypialnia rodziców, łazienka, pokój dzienny, kuchnia, korytarz, garaż i ogródek). 
• 6 magnetycznych postaci domowników o wym. od 5,4 do 7,8 cm i gr. 0,3 cm. 
• 12 magnetycznych żetonów w 4 kolorach, o śr. 2,4 cm i gr. 0,3 cm. 
• instrukcja dla nauczyciela. 
https://mojebambino.pl/pomoce-do-nauki-liter-i-czytania/17814-sluchaj-i-opowiadaj-historyjki-o-domu.html 
lub równoważny 

1 szt. 

111 Domino dla malucha. Zwierzęta i 
ich odgłosy 

Pomoc dydaktyczna. Klasyczna gra, gdzie na kartonikach domina z jednej strony znajdują się zwierzęta, z 
drugiej onomatopeje (głosy wydawane przez zwierzęta).  
Składa się z 24 kartoników o wymiarach 10 x 5 cm. 
https://mojebambino.pl/pomoce-moje-bambino/17809-domino-dla-malucha-zwierzeta-i-ich-odglosy.html lub 
równoważny 

1 szt. 

112 Ścianka manipulacyjno-
sensoryczna np. Las 

Ścianka manipulacyjna wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i 
mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwija dotyk, sprawność manualną 
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów.  
Na drzewku umieszczone są: przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami 
zapięć, frezowany jeżyk z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja jagody.  
• wym. (szer. x wys.): 130,5 x 118 cm 
https://mojebambino.pl/zestaw-mebli-las-z-akcesoriami/1541-scianka-manipulacyjno-sensoryczna-las-1.html 
lub równoważny 

2 szt. 
 

  Pomoce dydaktyczne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim  



113 Woreczki do ćwiczeń równowagi Komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary o 
różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/11098-woreczki-do-cwiczen-
rownowagi.html?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer8Sr08MGR6g3USdti8qv6TnZGQ7Xmqq0npHM6
O9P7rO76KUwhE3brEaAkJmEALw_wcB lub równoważny 

1 szt. 

114 Wyspa do balansowania Gumowa piłka do balansowania, umieszczona na stabilnej podstawie, może być napompowana do różnej 
objętości. Ćwiczenia na wyspie rozwijają koordynację ruchową i koncentrację.  
• śr. 40 cm  
• wys. 25 cm  
• maksymalne obciążenie 200 kg 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/3968-wyspa-do-balansowania.html lub równoważny 

1 szt. 

115 Plansza Bujaczek Służy do bujania się na boki. Ćwiczy u dzieci koordynację ruchową. • wym. 52 x 13 x 9,5 cm • maksymalne 
obciążenie 120 kg 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/3957-plansza-bujaczek.html lub równoważny 

1 szt. 

116 Whally – deska do balansowania 
lub równoważne 

Deska o ergonomicznym, uniwersalnym kształcie, wykonana z tworzywa sztucznego. Do ćwiczeń 
równoważnych i koordynacji: stania, kołysania, siedzenia. Nieregularna, pofalowana powierzchnia sprzyja 
rozwijaniu percepcji dotykowej i wyobraźni. • maksymalne obciążenie 60 kg • wym. 62 x 39,5 x 17 cm 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/12383-whally-deska-do-balansowania.html lub równoważny 

1 szt. 

117 Stożek Utrzymaj równowagę Stożek zachęca do wykonywania ćwiczeń równowagi. Ćwiczy koncentrację i balansowanie ciałem, rozwija 
świadomość ciała i dbałość o postawę. Może być używany zarówno do ćwiczeń indywidualnych, jak i 
grupowych.  Składa się z 5 części wykonanych z syntetycznej gumy i pianki. • wys. 18 cm • śr. 14,5 cm 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/3965-stozek-utrzymaj-rownowage.html lub równoważny 

1 szt. 

118 Koala do balansowania Koala do balansowania to zabawka do rozwoju równowagi, koordynacji. Kiedy dzieci siedzą w środku, mogą 
kołysać się lub obracać jak na karuzeli. Natomiast gdy Koala stoi odwrócony, staje się podestem do wspinaczki 
lub mini tunelem (Koale można łączyć ze sobą). • wym. 65 x 45 cm • maksymalne obciążenie 50 kg 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/12694-koala-do-balansowania.html lub równoważny 

1 szt. 

119 Platforma do ćwiczeń Wysokiej jakości platforma do ćwiczeń ze sklejki brzozowej, umieszczona na 4 piłkach z elastycznego 
tworzywa sztucznego. Zapewnia odpowiednią stabilizację i dynamikę przy ćwiczeniach równoważnych i 
sensometrycznych. Szczególnie polecana do treningu grupowego.  
• wym. 89 x 43 x 14 cm  
• gr. platformy: 1,8 cm  
• obciążenie maks. 150 kg 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/22280-platforma-do-cwiczen.html lub równoważny 

1 szt. 

120 Walec z otworem Piankowy walec pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Przeznaczony do ćwiczeń 
rozwijających sprawność ruchową. 
• śr. 70 cm (wewnętrzna 50 cm)  
• dł. 100 cm 
https://mojebambino.pl/zaburzenia-czucia-glebokiego/12258-walec-z-otworem.html lub równoważny 

1 szt. 

121 Dywan żabka z figurami lub 
równoważny 

Dywan z żabką o ciekawym wzorze i wartości edukacyjnej. Wkomponowane w motyw dywanu  są figury 
geometryczne.  Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. 
Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.  

1 szt. 



• wysokość runa: 7 mm  
• wym. 2 x 3 m  
• 16 różnych figur w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym 
https://mojebambino.pl/dywany-edukacyjne/7580-dywan-zabka-z-figurami.html lub równoważny 

122 Krzesło z piłką z możliwością 
regulacji 

Krzesło zaprojektowane specjalnie na potrzeby dzieci. Elastyczna, okrągła, miękka kula będąca siedziskiem 
krzesełka może skutecznie poprawić postawę oraz zmysł równowagi. Piłkę można samodzielnie pompować 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zawiera dodatkowe 4 stopki, służące do regulacji wysokości. 
https://dzieckoexpert.pl/WEPLAY-Krzeslo-z-pilka-
S?gclid=EAIaIQobChMIqbyNk5Go7gIV8EeRBR2xNAygEAQYBSABEgJcvPD_BwE lub równoważny 

1 szt. 

123 Letnie narty 2 pary Narty wykonane z mocnego tworzywa i posiadające regulowane zapięcia na stopy. Narty można łączyć ze sobą 
(nawet do 2 par dla dwójki dzieci).  
Zawartość: 2 pary o wymiarach 39,5 x 12,5 x 2,5 cm. 
https://sklep.educarium.pl/letnie-narty-2-pary,3,267129,19681 lub równoważny 

1 kpl. 

124 Szczudła na kamiennych 
półkulach 

Półkule wykonane z solidnego tworzywa z antypoślizgową powierzchnią. Kształt podstaw sprawia, iż 
dopasowują się one naturalnie do ruchów dziecka podczas chodzenia.  Przeznaczone do ćwiczeń korekcyjnych 
stóp. 
https://sklep.educarium.pl/szczudla-na-kamiennych-polkulach,3,267129,4706 lub równoważny 

1 szt. 

125 Wąż – fakturowy tor Elementy wymienne o różnych fakturach, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują receptory 
czuciowe stóp, a także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę. Wykonane ze 
sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/11086-fakturowy-tor-waz.html lub równoważny 

1 szt. 

126 Tor do ćwiczeń poprawiających 
reakcje równoważne 

Wykonany z lakierowanej i malowanej sklejki o gr. 19 mm.  
• wym. kładki 140 x 20 cm  
• szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm  
• maksymalna wysokość 48 cm 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/11094-kladka-rownowazna.html lub równoważny 

1 szt. 

127 Roller z uchwytami Do ćwiczeń motorycznych, koordynacji obu części ciała i trenowania ruchu naprzemiennego • wym. 36 x 37 x 
62 cm • śr. kółek 15 cm • dł. pedałów 28 cm • max. obciążenie 75 kg 
https://mojebambino.pl/wyposazenie-sali-si/11095-roller-z-uchwytami.html lub równoważny 

1 szt. 

128 Maty Terrasensa 6 szt Wykonana z poliuretanu mata w formie modułów, do ćwiczeń sensomotorycznych i koordynacyjnych. 
Umożliwia wykonanie treningu równoważnego w każdej grupie wiekowej. Zapewnia trening całego systemu 
nerwowo - mięśniowego człowieka.  
• antypoślizgowa powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości  
• amortyzuje upadki  
• zwiększa efektywność ćwiczeń  
• wym. 1 modułu: 50 x 50 x 7,7 cm  
• waga 1 modułu: 3,2 kg  
• zestawy dostępne w 4 kolorach (zielony, niebieski, czerwony i beżowy), sprzedawanych losowo 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/15346-maty-terrasensa-6-
szt.html?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer9GSXUWNp01HvOYZoOzPVoegHev4NpmPuS_owcFjKjS
nF-zkJn2wvgaAh7bEALw_wcB lub równoważny 

1 szt. 



129 Ścieżka sensoryczna – plastry 
miodu 

Pomoc edukacyjna umożliwiająca tworzenie trasy do chodzenia, której poszczególne części mogą znajdować 
się na różnych wysokościach. Każdy element ścieżki składa się z dwóch połączonych ze sobą sześciokątnych 
pól przypominających plastry miodu. Jedno z pól jest wypukłe i pokryte zostało elementami z pianki, drugie to 
pojemnik, do którego można nasypać dowolny materiał, po którym dzieci będą chodzić (zestaw zawiera 
woreczki na sypkie materiały). Elementy ścieżki łączą się ze sobą, co pozwala na tworzenie coraz to nowych 
tras. Pomoc rozwija umiejętności motoryczne i wyczucie równowagi. 
Zestaw zawiera:  
• 6 elementów ścieżki wykonanych z twardego tworzywa sztucznego, o wym. 48,8 x 26 x 11,1 cm  
• 3 bawełniane woreczki z zapięciem na rzep, w kształcie sześciokąta o boku 12 cm 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-masazu-ciala-i-treningu-dloni/17885-sciezka-sensoryczna-plastry-
miodu.html lub równoważny 

1 szt. 

130 Duży spodek z uchwytami Spodek koloru czerwonego z wytrzymałego tworzywa sztucznego wysokiej jakości, który obraca się we 
wszystkie strony. Dziecko ćwiczy koordynację ruchową oraz zmysł równowagi. Wyposażony w poręczne 
uchwyty pokryte miękkim tworzywem. Dla jednego lub dwojga dzieci. 
• śr. 66 cm  
• 4 poręcze pokryte pianką o dł. 16,5 cm  
• maksymalne obciążenie 40 kg 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/3987-duzy-spodek-z-uchwytami.html lub równoważny 

1 szt. 

131 Tor do balansowania Zestaw 28 elementów do tworzenia torów do balansowania w różnych kształtach, np. okręgu, kwadratu lub 
fali. Elementy mogą być łączone ze sobą w dowolny sposób. Doskonałe do ćwiczenia równowagi. Wykonane z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, z powierzchnią antypoślizgową. 
Zawartość: 
4 łączniki o wym. 15 cm i wys. 10 cm  
• 12 prostych elem. o wym. 29 x 5 x 10 cm  
• 12 zaokrąglonych elem. o wym. 29 x 5 x 10 cm  
• 6 kolorów 
https://mojebambino.pl/gimnastyka-korekcyjna/3939-tor-do-balansowania.html lub równoważny 

1 szt. 

132 Skacząca planeta Daje możliwość przeprowadzenia treningu równoważnego. Zastosowanie: przy korekcji wad postawy, 
poprawie wzorców ruchowych oraz ćwiczeniach równowagi. Antypoślizgowa powierzchnia. • śr. 37 cm • 
maksymalne obciążenie 70 kg 
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/3983-skaczaca-planeta.html lub równoważny 

1 szt. 

133 Ścieżka dużych kamieni 6 kolorowych „kamieni” z trwałego tworzywa sztucznego połączonych linką, której długość może być 
regulowana. Powierzchnia „kamieni” pokryta antypoślizgową fakturą stymulującą sensorykę stóp. Do ćwiczeń 
równoważnych i koordynacji. Elementy utrzymują wagę osoby dorosłej. • śr. platformy górnej 23 cm • wys. 13 
cm • maksymalne obciążenie 80 kg 
https://mojebambino.pl/wyposazenie-sali-si/3946-sciezka-duzych-kamieni.html lub równoważny 

1 szt. 

134 Ufo - jeż Urządzenie zabawowe. Wykonany z odpowiednio profilowanej podstawy ze sklejki, na którą naklejona jest 
mata tworzywowa o strukturze iglastej. • śr. 30 cm https://sportplus.pl/pilki-gimnastyczne-dyski-do-
balansowania/2476-przyrzad-rehabilitacyjny-ufo-jez.html lub równoważny 

1 szt. 

135 Minikaruzela Whizzy Dizzy Karuzela nie tylko pomoże rozwijać koordynację i motorykę dziecka, ale także sprawi mu wiele frajdy, świetna 
do zabawy zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Trenuje mięśnie tułowia, uczy dzieci, jak 

1 szt. 



koordynować pracę rąk i ramion podczas kręcenia kierownicą. Na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego 
mieści się obrotowa platforma kręcąca się wraz z siedzącym na niej dzieckiem, które samo napędza karuzelę 
poprzez obracanie kierownicą. • śr. 55 cm • wys. 30 cm • maksymalne obciążenie 45 kg  
https://mojebambino.pl/akcesoria-do-cwiczen-rownowagi/15465-minikaruzela-whizzy-dizzy.html lub 
równoważny 

136 Bęben Conga Instrument wywodzący się z Afryki, na którym należy grać dłońmi. Można regulować wysokość stojaka. 
Pokryty naturalną skórą. 
• wym. 25 x 71 cm 
https://mojebambino.pl/praca-z-uczniem-zdolnym/1488-beben-conga.html lub równoważny 

1 szt. 

137 Bęben Bongo Instrument wywodzący się z Afryki, na którym należy grać dłońmi. Podwójny bębenek wykonany z drewna, w 
kolorze naturalnym.  
Można regulować wysokość stojaka (klucz jest dołączony do zestawu). Pokryty naturalną skórą. • wym. 40 x 
18 x 18 cm 
https://mojebambino.pl/instrumenty-perkusyjne/1489-beben-bongo.html lub równoważny 

1 szt. 

138 Moje sylabki w przedszkolu To zeszyt, z którym dzieci uczą się czytać metodą sylabową. Opierając się na sylabie, jako najmniejszej 
jednostce percepcji, znacznie ułatwia się przedszkolakom etap wczesnej nauki czytania. Kolorowa szata 
graficzna ćwiczeń, naklejki i różnorodne zadania wspomagają naukę odczytywania sylab, a następnie wyrazów 
i prostych zdań. Dzieci uczą się również zapisu sylab (wielkie litery), kolorują, wyszukują i łączą. 
https://wir-sklep.pl/pl/p/Moje-sylabki-w-przedszkolu-Cwiczenia-wspomagajace-nauke-czytania/390 lub 
równoważny 

1 szt. 

139 Ćwiczenia pamięci Pomoc przeznaczona do stymulowania procesów koncentracji, uwagi oraz pamięci dzieci. 
Opakowanie: teczka tekturowa zapinana na rzepki 
Format: A4 
Autor: Katarzyna Sedivy 
Zestaw zawiera:- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami, dwustronnie zafoliowane 
- 36 plakietek 
dołączona instrukcja do wszystkich ćwiczeń 
https://czytam.pl/k,ks_549331,Cwiczenia-pamieci-Cwiczenia-koncentracji-cz1-Katarzyna-Sedivy.html lub 
równoważny 

1 szt. 

140 Gdzie Mieszka? Co Lubi? 
Ćwiczenia Ogólnorozwojowe 

Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu 
dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy 
dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi. 
Zestaw ten składa się z dwóch oddzielnych zestawów ćwiczeniowych (Gdzie mieszka? i Co lubi?) 
Zestaw zawiera: 
- 2 plansze (szablon) 
- 24 elementów obrazkowych 
- 28 etykietek opisowych 
- opis przykładowych ćwiczeń 
https://arson.pl/pl/p/Zestaw-Gdzie-mieszka-Co-lubi/44 lub równoważny 

1 szt. 

141 Układanki lewopółkulowe Zestaw pozwala przeprowadzić ćwiczenia polegające na naśladowaniu wzoru ułożonego przez terapeutę 
(rodzica), układaniu wzorów z pamięci oraz na układaniu wzorów prezentowanych na tablicach. Pozwala 

1 szt. 



również uczyć dokonywania kategoryzacji a także ćwiczyć układanie wzorów sekwencyjnych. Zestaw zawiera 
25 kwadratów z tworzywa (11 czerwonych, 10 zielonych, 4 niebieskie) oraz książeczkę z wzorami do 
układania. Do układanek dołączona jest także instrukcja z propozycjami ćwiczeń.  
https://sklep.centrummetodykrakowskiej.pl/katalog/cwiczenia/ukladanki-lewopolkulowe-5.html lub 
równoważny 

142 Planowanie ruchu ręki XL Płytka do planowania ruchu ręki w wersji XL. Przeznaczona dla dzieci małych lub z zaburzeniami napięcia 
mięśniowego. 
Terapeuta może rysować na małej płytce a dziecko na dużej, jednak nie każde dziecko będzie umiało przenieść 
obrazek z małej płytki na dużą. W zestawie znajduje się jedna duża płytka o wymiarach 25 x 25 cm. 
https://sklep.centrummetodykrakowskiej.pl/katalog/kreatywny-gabinet/planowanie-ruchu-reki-xl-119.html lub 
równoważny 

1 szt. 

143 Zestaw ćwiczeń MOJE SYLABKI Seria 5 zeszytów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno sekwencyjnej 
metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. 
Pakiet obejmuje 5 zestawów  
ZESTAW I zawiera: 
• samogłoski; 
• wyrażenia dźwiękonaśladowcze; 
• pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t, d; 
• wyrazy do czytania globalnego; 
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta; 
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; 
• zdania i proste teksty. 
ZESTAW II zawiera: 
• sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n; 
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta; 
• wyrazy do czytania globalnego; 
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; 
• zdania i proste teksty. 
ZESTAW III zawiera: 
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n; 
• wyrazy czytane globalnie,; 
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; 
• zdania i teksty. 
ZESTAW IV zawiera: 
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz, dż; 
• krótkie wyrazy jednosylabowe; 
• wyrazy czytane globalnie; 
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; 
• teksty, krzyżówki sylabowe. 
ZESTAW V zawiera 
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami ś, ź, ć, dź, r, ń; 

1 szt. 



• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; 
• wyrazy z samogłoskami nosowymi: ą, ę; 
• grupy spółgłoskowe; 
• teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe 
https://wir-sklep.pl/pl/p/Pakiet-MOJE-SYLABKI-zestawy-15-wydanie-drugie/460 lub równoważny 

144 Zwierzaki. Zabawy z obrazem i 
dźwiękiem 

Edukacyjny program komputerowy, opracowany jest jako multimedialna, interaktywna prezentacja: 
zawiera zagadki, ćwiczenia, piosenki do wspólnego śpiewania i kolorowanki . 
https://www.edukacyjna.pl/multimedia/2673-zwierzaki-zabawy-z-obrazem-i-dzwiekiem-plyta-cd.html lub 
równoważny 

1 szt. 

145 Wybrane narzędzia do programu 
psychostymulacji dzieci w wieku 
przedszkolnym z deficytami i 
zaburzeniami rozwoju + płyta CD 
(268 KART PRACY w formacie 
PDF ) + pakiet 

PAKIET zawiera książkę + karty PDF na płycie CD. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci 
w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju + KARTY PRACY w formacie pdf dołączone do 
książki na płycie CD zawierającej 268 kart pracy (łącznie 374MB)! 
https://www.eduksiegarnia.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-niepelnosprawnosc/wybrane-narzedzia-do-
programu-psychostymulacji-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-z-deficytami-i-zaburzeniami-rozwoju-2 lub 
równoważny 

1 szt. 

146 Chętnie liczę do 10 – z 
biedronkami 

Pudełko zawiera 10 plansz tematycznie dopasowanych do 55 liczmanów. Każda plansza ponumerowana jest 
kolejnymi liczbami od 1 do 10 
Zawartość: 

 10 plansz w kształcie liścia, 
 55 biedronek z tworzywa, 
 zamykane pudełko, 
 instrukcja. 

https://sklep.educarium.pl/chetnie-licze-do-10-z-biedronkami,3,266968,16664 lub równoważny 

1 szt. 

147 Większe, mniejsze, równe – 
magnetyczne potwory 

Znaki mniejszości, większości i równości są obrazkowo zaznaczone kolorem czerwonym. Pozwoli to dzieciom 
szybko oswoić się z tymi znakami i zapamiętać ich znaczenie. 
Zawartość: 

 4 dwustronne potwory "mniejszy/większy", 
 2 jednostronne potwory "równy", 
 wym. 15 x 16 cm, 
 wykonane z folii magnetycznej. 

https://sklep.educarium.pl/wieksze-mniejsze-rowne-magnetyczne-potwory,3,266968,22952 lub równoważne 

1 szt. 

148 Odszukaj i policz do 5 - kolory Na barwnym obrazku dziecko wyszukuje liczby i przedmioty we wskazanych kolorach. Każdy znaleziony 
przedmiot, to kolejny koralik narzucony na drewniany abak. Jeśli wszystkie cztery zadania zostały wykonane, 
wystarczy odwrócić kartę zadaniową, aby sprawdzić czy dobrze się policzyło. 
Zawartość: 

 6 kolorowych plansz (wym. 24 x 36 cm), 
 6 kart zadaniowych (wym. 6 x 36 cm), 
 plansze i karty wykonane z grubego tworzywa (grub. 2,5 mm), 
 drewniany abak z giętkimi trzpieniami (wym. 11 x 36 x 2 cm), 
 50 korali (śr. 2,8 cm), 
 drewniane pudełko z pokrywą (wym. 28 x 38 x 6 cm), 

1 szt. 



 instrukcja. 
https://sklep.educarium.pl/odszukaj-i-policz-do-5-kolory,3,267070,16640 lub równoważny 

149 Liczbowy torcik Pomoc dydaktyczna w postaci tortu, którego kolejne piętra oznaczone są liczbami 1-10 oraz odpowiednimi 
ilościami gwiazdek. Naprzemienność warstw waniliowych i czekoladowych "wprowadza" parzystość i 
nieparzystość  liczb. 
https://sklep.educarium.pl/liczbowy-torcik,3,266971,8026 lub równoważny 

1 szt. 

150 Sortuj i licz kolorowe żetony Plan 
Toys 

Kolorowe kubeczki i żetony do nauki liczenia i sortowania. Żetony można sortować według kolorów 
kubeczków, liczyć, tworzyć zagadki logiczne, zgadywanki ,a nawet układać kolorowe obrazki. Zestaw składa 
się z 5 kolorowych kubeczków oraz z 25 żetonów (po 5 żetonów w kolorach kubeczków). Dodatkowo 
załączony jest bawełniany woreczek, który oprócz przechowywania może być także elementem zabawy. 
Załączona instrukcja z propozycjami gier. 
Wymiary: 3,5 cm - średnica żetonu, 8 x 3,5 cm - kubeczek. Opakowanie: 8,5 x 18,5 x 6 cm. 
https://www.magiapolnocy.pl/sortuj-i-licz-kolorowe-zetony-plan-toys lub równoważny 

1 szt. 

151 Edukacyjne piłeczki THERA 
BOLLY 

Zestaw piłeczek Thera Bolly. Gładką powierzchnię zabawek można wykorzystać do malowania śmiesznych 
buziek, a także tworzenia ciekawych konstrukcji. Wystarczy lekko ścisnąć piłeczkę, aby na zasadzie przyssawki 
„przykleić” ją do gładkiej powierzchni, części ciała lub drugiej piłeczki. 
W skład zestawu wchodzi 28 kolorowych piłeczek. Zapakowane są w zabawne opakowanie w kształcie słonia. 
https://www.klubben.pl/edukacyjne-pileczki-thera-bolly-gymnic.html lub równoważny 

1 szt. 

152 Paluszek – podręcznik 
metodyczny do gry 

Podręcznik stanowiący pomoc przy wykorzystaniu gry edukacyjnej „PALUSZEK”. 
https://www.eduksiegarnia.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-niepelnosprawnosc/paluszek-podrecznik-
metodyczny-do-gry lub równoważny 

1 szt. 

153 Podłogowa gra w klasy Kultowa gra w klasy w formie dużej naklejki, format 200 x 100 centymetrów. Kolorowy wydruk wykonany 
został na najwyższej jakości folii samoprzylepnej, która dodatkowo pokryta została atestowanym laminatem 
stałym – monomerycznym PCV. Jest on przeznaczony do zastosowań podłogowych i sprawia, że powierzchnia 
staje się antypoślizgowa i odporna na zarysowania. 
https://akatja.pl/szkoly/1066-podlogowa-gra-w-klasy-bajkowa.html lub równoważny 

1 szt. 

154 W rytmie kroków i podskoków – 
piosenki i zabawy muzyczne dla 
dzieci (z płytą CD) 

Książka jest zbiorem piosenek i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prezentowane 
w niej utwory i propozycje zajęć ruchowych mają stanowić materiał pomocniczy oraz źródło twórczej 
inspiracji dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia muzycznego, ale w codziennej pracy korzystają z 
piosenek i zabaw o charakterze muzycznym. Każda piosenka opatrzona jest komentarzem metodycznym na 
temat sposobu wprowadzenia i utrwalania tekstu, a także szczegółowym opisem zabaw i tańców pomyślanych 
tak, by można było je prowadzić z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych powszechnie dostępnych 
nauczycielom. 
https://www.eduksiegarnia.pl/zabawy-muzyczne-rytmika/w-rytmie-krokow-i-podskokow-piosenki-i-zabawy-
muzyczne-dla-dzieci-z-plyta-cd lub równoważny 

1 szt. 

155 Nasze muzyczne przedszkole – do 
zabawy i nauki w domu i w 
przedszkolu 

Płyta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Nasze Muzyczne Przedszkole”. Do zabawy, w przedszkolu 
pełnym muzyki, zaprasza Klementynka – muzyczna dziewczynka. 
Płyta podzielona jest na 3 części. Pierwsza część to piosenki na powitanie integrujące dzieci i przygotowujące 
do dalszej zabawy, druga część to zabawy muzyczno - ruchowe, zabawy z instrumentami muzycznymi oraz 
ćwiczenia i zagadki muzyczne, a  w trzeciej części zapraszamy dzieci do relaksu i odpoczynku przy muzyce 
klasycznej. W książeczce załączonej do płyty zamieszczone są teksty oraz propozycje zabaw. 

1 szt. 



https://www.eduksiegarnia.pl/muzyka-muzykoterapia/nasze-muzyczne-przedszkole-do-zabawy-i-nauki-w-
domu-i-w-przedszkolu lub równoważny 

156 W co się bawić z dziećmi? 
Piosenki i zabawy wspomagające 
rozwój dziecka (z 3 płytami CD) 

Zabawy integracyjne dla dwu-, trzylatków i przedszkolaków ułatwiające nawiązywanie kontaktu z drugą osobą 
i z grupą. Znalazły się tu piosenki i zabawy utrwalone w tradycji i przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Zestaw zawiera książkę i 3 płyty CD. 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/W-CO-SIE-BAWIC-Z-DZIECMI-Piosenki-i-zabawy-wspomagajace-rozwoj-
dziecka/55 lub równoważny 

1 szt. 

157 Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy 
ze śpiewem (z 3 płytami CD) 

Zabawy z tej publikacji rozwijają umiejętność uczestniczenia we wspólnym działaniu i przestrzegania reguł. 
Kształcą uwagę i pamięć dziecka, które nie tylko zapamiętuje melodię, rytm i tekst piosenki, ale także uczy się 
łączyć je z odpowiednimi gestami i czynnościami. 
W komplecie z książką znajdują się 3 płyty CD z piosenkami w wersjach: wokalno-instrumentalnej i 
instrumentalnej. 
https://www.edukacyjna.pl/piosenki-i-zabawy-muzyczne/31354-klasnij-tupnij-raz-i-dwa-zabawy-ze-spiewem-
ksiazka-3-plyty-cd.html lub równoważny 

1 szt. 

 


