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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie bazy dydaktycznej  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie: Szkoła Podstawowa  

Lp
.

Nazwa materiału Ilość Opis

I Pomoce do języka polskiego
1. Detektyw ortografek 12 Detektyw Ortografek – Ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi 

Autor: Małgorzata Barańska

W każdej części książki znajduje się 15 diagramów. Rozwiązując je, uczeń utrwala znajomość pisowni 
wyrazów z trudnością ortograficzną (ó, ż, rz, h), ćwiczy percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.

2. Doskonalenie umiejętności 
czytania 

2 Program multimedialny „Doskonalenie umiejetności czytania” dla placówek.
Producent: ZFD 

3. Zeta w krainie trudnych 
wyrazów – gra edukacyjna 

2 Zeta w krainie trudnych wyrazów. Licencja wielostanowiskowa (płyta CD)
Gra komputerowa dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii i nie tylko, w której dziecko poprzez 
zabawę uczy się pisowni wyrazów w zakresie ó/u, rz/ż, ch/h. Gra adresowana jest do dzieci młodszych 
klas szkoły podstawowej.
Wydawnictwo: FOXE

4. Gra edukacyjna Czytam i 
piszę 

4 EduRom gra edukacyjna Czytam i Piszę 6-10 lat Interaktywna gra edukacyjna dla dzieci, 
która nauczy czytać i pisać.
Producent: Young Digital Planet

5. Lista „rz” na początku 
wyrazu

2 Program multimedialny „Lista RZ na poczatku wyrazu” dla placówek.
Producent: ZFD 

II Pomoce do matematyki 
1. Podstawy matematyki 

wczesnoszkolnej i tabliczka 
mnożenia 

2 Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia (licencja wielostanowiskowa)
Program multimedialny przeznaczony dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest 
ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie 

http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
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operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie 
tabliczki mnożenia.
Wydawnictwo: ZFD

2. Trening Matematyczny 
Pokonaj Dyskalkulię

3 Trening Matematyczny Pokonaj Dyskalkulię
nowoczesny program rozwijający umiejętności matematyczne. Program przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 5 do 9 lat
Wydawnictwo: PWN

3. 104 zadania 2 104 zadania. Rozwiązuję i zgaduję

Autor: Jolanta Czarnecka
Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 

4. Łamigłówki nie tylko 
matematyczne  - 2 zeszyty

12 Łamigłówki nie tylko matematyczne:
 Wiosna
 Lato

Zbiorek łamigłówek, zagadek i krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas I -III tematycznie powiązanych 
z wybraną porą roku.
Autor: Gabriela Gawenda

5. 2 zeszyty ćwiczeń: 
Matematyka na wesoło

1 
komplet

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 1 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 2 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Wydawnictwo: Epideixis

6. Zeszyt ćwiczeń: Zegar i 
kalendarz 

2 Zeszyt ćwiczeń: Zegar i kalendarz

Zegar i kalendarz to dwadzieścia cztery ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie 
czasu.

Wydawnictwo : Epideixis

7. Liczę w pamięci (zestaw 5 
zeszytów)

2
komplety

Na zestaw składają się następujące pozycje: 
- Liczę w pamięci 1

http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
- Liczę w pamięci 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- Liczę w pamięci 3
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 5
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

Wydawnictwo : Epideixis

III Pomoce do logopedii 
1. Bańki mydlane 4 Bańki mydlane do dmuchania sprawdzają się doskonale w ćwiczeniu oddechu dziecka. Mogą być też 

świetnym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

Zestaw 10 pojemników.
2. Piórka 1 Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób 

można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując 
wyścigi piórek na blacie ławki. - ok. 150 szt. 

3. Karty ćwiczeń - 
Przeciwieństwa

1 Zestaw "PRZECIWIEŃSTWA” z serii "Karty ćwiczeń" przeznaczony jest dla wszystkich osób z 
zaburzeniami komunikacji językowej.
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami na    
  etykietki, dwustronnie zafoliowanych

- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach
Autor: Wianecka Elżbieta, Zuziowa Wacława 
Autor: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa

4. Gry Planszowe.  Przygody z 
głoskami

1 Zestaw 3 gier logopedyczno-glottodydaktycznych w skład którego wchodzą:
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami - R,L,J
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi

http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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Autor: B. Rocławski 
5. Historyjki piosenkowo - 

obrazkowe
1 HISTORYJKI PIOSENKOWO OBRAZKOWE /TECZKA, CD/

Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te 
stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub 
sytuacje, o których mówią słowa piosenki. 

Wydawca: Harmonia 
6. Karty z obrazkami „W domu“ 1 Pudełko zawiera 13 dużych kart sytuacyjnych do następujących tematów:

pokój dzienny, sypialnia, gabinet i jadalnia, prace domowe/sprzątanie, łazienka/ higiena ciała, kuchnia/ 
gotowanie/ pieczenie. Do tych kart należy dopasować każdorazowo małe karty z przedmiotami, meblami, 
czynnościami i kolejnością ich wykonywania,
które można zobaczyć na dużej karcie. Dzieci powinny
rozpoznać i nazwać to, co widzą oraz dopasować karty tematycznie lub na czas. Karty można 
przyporządkować na różne sposoby:
scenka - meble, scenka - czynności, czynności - przedmioty. Wszystko w praktycznym pudełku z 
rozsuwanymi przegródkami, posegregowane.
Materiał: bardzo trwały karton. Wymiary: pudełko szer. 40 x wys. 17 x gł. 20 cm,karty sytuacyjne 18 x 
18 cm, małe karty 9 x 9 cm. Zawartość: 13 dużych kart sytuacyjnych,
195 małych kart, 1 instrukcja.

7. Kosz owoców 1 Wielowariantowa kolekcja gier z witaminami w tle służąca rozwojowi percepcji, zdolności zapamiętywania 
i mowy. Tematyka gier dotyczy znanych
gatunków owoców i warzyw. Do każdego warzywa/owocu jedno lub dwa zdjęcia i po jednym kolorowym
i czarno-białym obrazku. Dodatkowo zdjęcia z fragmentami owoców lub warzyw. Karty
można układać wg różnych kryteriów: dwa jednakowe zdjęcia, zdjęcie i pasujące obrazki, zdjęcie i
kawałek owocu, kolor itd. Rodzaje gier: gra memo, loteryjka obrazkowa, puzzle. Biało-czarne obrazki
można również wykorzystać w charakterze kolorowanek. Gry uczą “małymi kroczkami”.
Opanowany materiał można powtarzać i stosować na co dzień w różnych wariantach gier - od łatwych
po trudne. Zawartość każdej kolekcji gier: 51 kart ze zdjęciami, 21 kolorowych i 21 białoczarnych
kart z obrazkami oraz 5 puzzli od 2 do 6-częściowych i 1 broszura z propozycjami gier.
Format kart: 9 x 9 cm. Wiek: od 3 lat.

IV Pomoce do korekcji wad postawy 

http://www.bookador.pl/wydawnictwo/112/harmonia/
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1. Koziołek gimnastyczny 2 Koziołek gimnastyczny

Wym.: dł. 80 cm x szer. 75 cm x wys. 76 cm
2. Zjeżdżalnia gimnastyczna 1 Zjeżdżalnia gimnastyczna

Możliwość łączenia ze skrzynią. 
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

3. Poręcze gimastyczne 1 Poręcze gimnastyczne 

Można je łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

4. Drabinka gimnastyczna 1 Drabinka gimnastyczna

Można ją łączyć ze skrzynią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

5. Drabinka gimnastyczna 
przeplatana

1 Drabinka gimnastyczna przeplatana 

Można ją łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 25 x 7 cm.

Doposażenie bazy dydaktycznej – Zespół Szkół w Ścinawie Małej: Szkoła Podstawowa 

Lp
.

Nazwa materiału Ilość Opis

I Pomoce do języka polskiego
1. Detektyw ortografek 16 Detektyw Ortografek – Ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi 

Autor: Małgorzata Barańska

W każdej części książki znajduje się 15 diagramów. Rozwiązując je, uczeń utrwala znajomość pisowni 
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wyrazów z trudnością ortograficzną (ó, ż, rz, h), ćwiczy percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.
2. Doskonalenie umiejętności 

czytania 
2 Program multimedialny „Doskonalenie umiejętności czytania” dla placówek.

Producent: ZFD 
3. Zeta w krainie trudnych 

wyrazów – gra edukacyjna 
2 Zeta w krainie trudnych wyrazów. Licencja wielostanowiskowa (płyta CD)

Gra komputerowa dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii i nie tylko, w której dziecko poprzez 
zabawę uczy się pisowni wyrazów w zakresie ó/u, rz/ż, ch/h. Gra adresowana jest do dzieci młodszych 
klas szkoły podstawowej.
Wydawnictwo: FOXE

4. Gra edukacyjna Czytam i 
piszę 

4 EduRom gra edukacyjna Czytam i Piszę 6-10 lat Interaktywna gra edukacyjna dla dzieci, 
która nauczy czytać i pisać.
Producent: Young Digital Planet

5. Lista „rz” na początku 
wyrazu

2 Program multimedialny „Lista RZ na początku wyrazu” dla placówek.
Producent: ZFD 

II Pomoce do matematyki 
1. Podstawy matematyki 

wczesnoszkolnej i tabliczka 
mnożenia 

2 Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia (licencja wielostanowiskowa)
Program multimedialny przeznaczony dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest 
ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego 
rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki 
mnożenia.
Wydawnictwo: ZFD

2. Trening Matematyczny 
Pokonaj Dyskalkulię

3 Trening Matematyczny Pokonaj Dyskalkulię
nowoczesny program rozwijający umiejętności matematyczne. Program przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 5 do 9 lat
Wydawnictwo: PWN

3. 104 zadania 2 104 zadania. Rozwiązuję i zgaduję

Autor: Jolanta Czarnecka
Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 

4. Łamigłówki nie tylko 
matematyczne  - 2 zeszyty

8 Łamigłówki nie tylko matematyczne:
 Wiosna
 Lato

http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
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Zbiorek łamigłówek, zagadek i krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas I -III tematycznie powiązanych z 
wybraną porą roku.
Autor: Gabriela Gawenda

5. 2 zeszyty ćwiczeń: 
Matematyka na wesoło

1 
komplet

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 1 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 2 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Wydawnictwo: Epideixis

6. Zeszyt ćwiczeń: Zegar i 
kalendarz 

2 Zeszyt ćwiczeń: Zegar i kalendarz

Zegar i kalendarz to dwadzieścia cztery ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie 
czasu.

Wydawnictwo : Epideixis

7. Liczę w pamięci (zestaw 5 
zeszytów)

2
komplety

Na zestaw składają się następujące pozycje: 
- Liczę w pamięci 1
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
- Liczę w pamięci 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- Liczę w pamięci 3
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 5
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

Wydawnictwo : Epideixis

III Pomoce do logopedii 
1. EduSensus Logopedia - 

pakiet poszerzony
1 EduSensus Logopedia - pakiet poszerzony

Oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej eduSensus Logopedia, dodatkowo wzbogacone o 

http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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aplikację zarządzającą (tzw. aplikacja logopedy)
Producent: Young Digital Planet

2. Wibrator logopedyczny 
REREK (SQ Pen)

1 Wibrator logopedyczny REREK (SQ Pen)
SQ PEN wibrator logopedyczny ARK z dwiema łopatkami różniącymi się twardością, niezwykle skuteczne 
narzędzie w terapii rotacyzmu, można używać innych głowic ARK, w zestawie łopatki: żółta (twarda) i 
niebieska (miękka), które poruszają się odśrodkowo.
Producent: ARK Therapeutic

3. Wibrator logopedyczny - 
zestaw V1

1 Wibrator logopedyczny - zestaw V1

Wibrator logopedyczny firmy ARK w kształcie długopisu w zgrabnym etui, 7 000 C.P.M., przeznaczony do 
masażu  języka,  warg,  policzków  i  podniebienia,  doskonały  dla  małych  dzieci,  dla  pacjentów 
niepełnosprawnych; zasilany baterią patentu ARK 1,5 V, zawiera dwie głowice - Probe i Preefer; atest na 
części FDA.

Producent: ARK Therapeutic
4. Bańki mydlane 4 Bańki mydlane do dmuchania sprawdzają się doskonale w ćwiczeniu oddechu dziecka. Mogą być też 

świetnym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

Zestaw 10 pojemników. 
5. Lustro logopedyczne 1 Lustro logopedyczne

Duże lustro w ramie MDF, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. 
• wym. 60 x 120cm 

6. Piórka 1 Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób 
można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując 
wyścigi piórek na blacie ławki. - ok. 150 szt. 

7. Karty ćwiczeń - 
Przeciwieństwa

1 Zestaw "PRZECIWIEŃSTWA” z serii "Karty ćwiczeń" przeznaczony jest dla wszystkich osób z zaburzeniami 
komunikacji językowej.
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami na    
  etykietki, dwustronnie zafoliowanych

- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach

http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
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Autor: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa
8. Gry Planszowe.  Przygody z 

głoskami
1 Zestaw 3 gier logopedyczno-glottodydaktycznych w skład którego wchodzą:

 Gra planszowa. Przygoda z głoskami - R,L,J
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi

Autor: B. Rocławski 
9. Historyjki piosenkowo - 

obrazkowe
1 HISTORYJKI PIOSENKOWO OBRAZKOWE /TECZKA, CD/

Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te 
stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub 
sytuacje, o których mówią słowa piosenki. 

Wydawca: Harmonia 
10. Karty z obrazkami „W 

domu“
1 Pudełko zawiera 13 dużych kart sytuacyjnych do następujących tematów:

pokój dzienny, sypialnia, gabinet i jadalnia, prace domowe/sprzątanie, łazienka/ higiena ciała, kuchnia/ 
gotowanie/ pieczenie. Do tych kart należy dopasować każdorazowo małe karty z przedmiotami, meblami, 
czynnościami i kolejnością ich wykonywania, które można zobaczyć na dużej karcie. Dzieci powinny
rozpoznać i nazwać to, co widzą oraz dopasować karty tematycznie lub na czas. Karty można 
przyporządkować na różne sposoby:
scenka - meble, scenka - czynności, czynności - przedmioty. Wszystko w praktycznym pudełku z 
rozsuwanymi przegródkami, posegregowane.
Materiał: bardzo trwały karton. Wymiary: pudełko szer. 40 x wys. 17 x gł. 20 cm,karty sytuacyjne 18 x 18 
cm, małe karty 9 x 9 cm. Zawartość: 13 dużych kart sytuacyjnych,
195 małych kart, 1 instrukcja.

11. Kosz owoców 1 Wielowariantowa kolekcja gier z witaminami w tle służąca rozwojowi percepcji, zdolności zapamiętywania i 
mowy. Tematyka gier dotyczy znanych gatunków owoców i warzyw. Do każdego warzywa/owocu jedno 
lub  dwa  zdjęcia  i  po  jednym kolorowym i  czarno-białym obrazku.  Dodatkowo  zdjęcia  z  fragmentami 
owoców  lub  warzyw.  Karty  można  układać  wg  różnych  kryteriów:  dwa  jednakowe  zdjęcia,  zdjęcie  i 
pasujące obrazki, zdjęcie i kawałek owocu, kolor itd. Rodzaje gier: gra memo, loteryjka obrazkowa, puzzle. 
Biało-czarne  obrazki  można  również  wykorzystać  w  charakterze  kolorowanek.  Gry  uczą  “małymi 
kroczkami”.

http://www.bookador.pl/wydawnictwo/112/harmonia/
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Opanowany materiał można powtarzać i stosować na co dzień w różnych wariantach gier - od łatwych po 
trudne. Zawartość każdej kolekcji gier: 51 kart ze zdjęciami, 21 kolorowych i 21 biało-czarnych kart z 
obrazkami oraz 5 puzzli od 2 do 6-częściowych i 1 broszura z propozycjami gier.
Format kart: 9 x 9 cm. Wiek: od 3 lat.

IV Pomoce do korekcji wad postawy 
1. Koziołek gimnastyczny 2 Koziołek gimnastyczny

Wym.: dł. 80 cm x szer. 75 cm x wys. 76 cm
2. Zjeżdżalnia gimnastyczna 1 Zjeżdżalnia gimnastyczna

Możliwość łączenia ze skrzynią. 
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

3. Poręcze gimastyczne 1 Poręcze gimnastyczne 

Można je łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

4. Drabinka gimnastyczna 1 Drabinka gimnastyczna

Można ją łączyć ze skrzynią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

5. Drabinka gimnastyczna 
przeplatana

1 Drabinka gimnastyczna przeplatana 

Można ją łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 25 x 7 cm.

Doposoażenie bazy dydaktycznej – Zespół Szkół w Przechodzie: Szkoła Podstawowa 

Lp
.

Nazwa materiału Ilość Opis

I Pomoce do matematyki 
1. Podstawy matematyki 2 Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia (licencja wielostanowiskowa)
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wczesnoszkolnej i tabliczka 
mnożenia 

Program  multimedialny  przeznaczony  dla  uczniów  młodszych  w  przedziale  1-3.  Celem programu  jest 
ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego 
rozumowania,  ćwiczenie  podstawowych  działań  przez  ucznia  oraz  opanowanie  i  ćwiczenie  tabliczki 
mnożenia.
Wydawnictwo: ZFD

2. Trening Matematyczny 
Pokonaj Dyskalkulię

3 Trening Matematyczny Pokonaj Dyskalkulię
nowoczesny program rozwijający umiejętności matematyczne. Program przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 5 do 9 lat
Wydawnictwo: PWN

3. 104 zadania 2 104 zadania. Rozwiązuję i zgaduję

Autor: Jolanta Czarnecka
Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 

4. Łamigłówki nie tylko 
matematyczne  - 2 zeszyty

10 Łamigłówki nie tylko matematyczne:
 Wiosna
 Lato

Zbiorek łamigłówek, zagadek i krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas I -III tematycznie powiązanych z 
wybraną porą roku.
Autor: Gabriela Gawenda

5. 2 zeszyty ćwiczeń: 
Matematyka na wesoło

1 
komplet

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 1 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 2 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Wydawnictwo: Epideixis

6. Zeszyt ćwiczeń: Zegar i 
kalendarz 

2 Zeszyt ćwiczeń: Zegar i kalendarz

Zegar i kalendarz to dwadzieścia cztery ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie 
czasu.

Wydawnictwo : Epideixis

http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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7. Liczę w pamięci (zestaw 5 
zeszytów)

2
komplety

Na zestaw składają się następujące pozycje: 
- Liczę w pamięci 1
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
- Liczę w pamięci 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- Liczę w pamięci 3
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 5
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

Wydawnictwo : Epideixis

II Pomoce do logopedii 
1. EduSensus Logopedia - 

pakiet poszerzony
1 EduSensus Logopedia - pakiet poszerzony

Oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej eduSensus Logopedia, dodatkowo wzbogacone o 
aplikację zarządzającą (tzw. aplikacja logopedy)
Producent: Young Digital Planet

2. Wibrator logopedyczny 
REREK (SQ Pen)

1 Wibrator logopedyczny REREK (SQ Pen)
SQ PEN wibrator logopedyczny ARK z dwiema łopatkami różniącymi się twardością, niezwykle skuteczne 
narzędzie w terapii rotacyzmu, można używać innych głowic ARK, w zestawie łopatki: żółta (twarda) i 
niebieska (miękka), które poruszają się odśrodkowo.
Producent: ARK Therapeutic

3. Wibrator logopedyczny - 
zestaw V1

1 Wibrator logopedyczny - zestaw V1

Wibrator logopedyczny firmy ARK w kształcie długopisu w zgrabnym etui, 7 000 C.P.M., przeznaczony do 
masażu  języka,  warg,  policzków  i  podniebienia,  doskonały  dla  małych  dzieci,  dla  pacjentów 
niepełnosprawnych; zasilany baterią patentu ARK 1,5 V, zawiera dwie głowice - Probe i Preefer; atest na 
części FDA.

Producent: ARK Therapeutic
4. Bańki mydlane 4 Bańki mydlane do dmuchania sprawdzają się doskonale w ćwiczeniu oddechu dziecka. Mogą być też 

http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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świetnym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

Zestaw 10 pojemników.
5. Lustro logopedyczne 1 Lustro logopedyczne

Duże lustro w ramie MDF, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. 
• wym. 60 x 120cm 

6. Piórka 1 Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób 
można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując 
wyścigi piórek na blacie ławki. - ok. 150 szt. 

7. Karty ćwiczeń - 
Przeciwieństwa

1 Zestaw "PRZECIWIEŃSTWA” z serii "Karty ćwiczeń" przeznaczony jest dla wszystkich osób z zaburzeniami 
komunikacji językowej.
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami na    
  etykietki, dwustronnie zafoliowanych

- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach

Autor: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa
8. Gry Planszowe.  Przygody z 

głoskami
1 Zestaw 3 gier logopedyczno-glottodydaktycznych w skład którego wchodzą:

 Gra planszowa. Przygoda z głoskami - R,L,J
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi

Autor: B. Rocławski 
9. Historyjki piosenkowo - 

obrazkowe
1 HISTORYJKI PIOSENKOWO OBRAZKOWE /TECZKA, CD/

Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te 
stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub 
sytuacje, o których mówią słowa piosenki. 

Wydawca: Harmonia 
10. Karty z obrazkami „W 

domu“
1 Pudełko zawiera 13 dużych kart sytuacyjnych do następujących tematów:

pokój dzienny, sypialnia, gabinet i jadalnia, prace domowe/sprzątanie, łazienka/ higiena ciała, kuchnia/ 

http://www.bookador.pl/wydawnictwo/112/harmonia/
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gotowanie/ pieczenie. Do tych kart należy dopasować każdorazowo małe karty z przedmiotami, meblami, 
czynnościami i kolejnością ich wykonywania, które można zobaczyć na dużej karcie. Dzieci powinny
rozpoznać i nazwać to, co widzą oraz dopasować karty tematycznie lub na czas. Karty można 
przyporządkować na różne sposoby:
scenka - meble, scenka - czynności, czynności - przedmioty. Wszystko w praktycznym pudełku z 
rozsuwanymi przegródkami, posegregowane.
Materiał: bardzo trwały karton. Wymiary: pudełko szer. 40 x wys. 17 x gł. 20 cm,karty sytuacyjne 18 x 18 
cm, małe karty 9 x 9 cm. Zawartość: 13 dużych kart sytuacyjnych,
195 małych kart, 1 instrukcja.

11. Kosz owoców 1 Wielowariantowa kolekcja gier z witaminami w tle służąca rozwojowi percepcji, zdolności zapamiętywania i 
mowy. Tematyka gier dotyczy znanych gatunków owoców i warzyw. Do każdego warzywa/owocu jedno 
lub  dwa  zdjęcia  i  po  jednym kolorowym i  czarno-białym obrazku.  Dodatkowo  zdjęcia  z  fragmentami 
owoców  lub  warzyw.  Karty  można  układać  wg  różnych  kryteriów:  dwa  jednakowe  zdjęcia,  zdjęcie  i 
pasujące obrazki, zdjęcie i kawałek owocu, kolor itd. Rodzaje gier: gra memo, loteryjka obrazkowa, puzzle. 
Biało-czarne  obrazki  można  również  wykorzystać  w  charakterze  kolorowanek.  Gry  uczą  “małymi 
kroczkami”.
Opanowany materiał można powtarzać i stosować na co dzień w różnych wariantach gier - od łatwych
po trudne. Zawartość każdej kolekcji gier: 51 kart ze zdjęciami, 21 kolorowych i 21 białoczarnych
kart z obrazkami oraz 5 puzzli od 2 do 6-częściowych i 1 broszura z propozycjami gier.
Format kart: 9 x 9 cm. Wiek: od 3 lat.

III Pomoce do korekcji wad postawy 
1. Koziołek gimnastyczny 2 Koziołek gimnastyczny

Wym.: dł. 80 cm x szer. 75 cm x wys. 76 cm
2. Zjeżdżalnia gimnastyczna 1 Zjeżdżalnia gimnastyczna

Możliwość łączenia ze skrzynią. 
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

3. Poręcze gimastyczne 1 Poręcze gimnastyczne 

Można je łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.
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4. Drabinka gimnastyczna 1 Drabinka gimnastyczna

Można ją łączyć ze skrzynią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

5. Drabinka gimnastyczna 
przeplatana

1 Drabinka gimnastyczna przeplatana 

Można ją łączyć ze skrzynią.
Wym.: 200 x 25 x 7 cm.

Doposoażenie bazy dydaktycznej – Szkoła Podstawowa we Włodarach 

Lp
.

Nazwa materiału Ilość Opis

I Pomoce do języka polskiego
1. Detektyw ortografek 7 Detektyw Ortografek – Ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi 

Autor: Małgorzata Barańska

W każdej części książki znajduje się 15 diagramów. Rozwiązując je, uczeń utrwala znajomość pisowni 
wyrazów z trudnością ortograficzną (ó, ż, rz, h), ćwiczy percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.

2. Doskonalenie umiejętności 
czytania 

2 Program multimedialny „Doskonalenie umiejetności czytania” dla placówek.
Producent: ZFD 

3. Zeta w krainie trudnych 
wyrazów – gra edukacyjna 

2 Zeta w krainie trudnych wyrazów. Licencja wielostanowiskowa (płyta CD)
Gra komputerowa dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii i nie tylko, w której dziecko poprzez 
zabawę uczy się pisowni wyrazów w zakresie ó/u, rz/ż, ch/h. Gra adresowana jest do dzieci młodszych 
klas szkoły podstawowej.
Wydawnictwo: FOXE

4. Gra edukacyjna Czytam i 
piszę 

2 EduRom gra edukacyjna Czytam i Piszę 6-10 lat Interaktywna gra edukacyjna dla dzieci, 
która nauczy czytać i pisać.
Producent: Young Digital Planet

5. Lista „rz” na początku 
wyrazu

2 Program multimedialny „Lista RZ na początku wyrazu” dla placówek.
Producent: ZFD 

http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
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II Pomoce do matematyki 
1. Podstawy matematyki 

wczesnoszkolnej i tabliczka 
mnożenia 

2 Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia (licencja wielostanowiskowa)
Program multimedialny przeznaczony dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest 
ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego 
rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki 
mnożenia.
Wydawnictwo: ZFD

2. Trening Matematyczny 
Pokonaj Dyskalkulię

3 Trening Matematyczny Pokonaj Dyskalkulię
nowoczesny program rozwijający umiejętności matematyczne. Program przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 5 do 9 lat
Wydawnictwo: PWN

3. 104 zadania 2 104 zadania. Rozwiązuję i zgaduję

Autor: Jolanta Czarnecka
Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 

4. Łamigłówki nie tylko 
matematyczne  - 2 zeszyty

5 Łamigłówki nie tylko matematyczne:
 Wiosna
 Lato

Zbiorek łamigłówek, zagadek i krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas I -III tematycznie powiązanych z 
wybraną porą roku.
Autor: Gabriela Gawenda

5. 2 zeszyty ćwiczeń: 
Matematyka na wesoło

1 
komplet

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 1 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

- Zeszyt ćwiczeń: Matematyka na wesoło 2 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Wydawnictwo: Epideixis

6. Zeszyt ćwiczeń: Zegar i 
kalendarz 

2 Zeszyt ćwiczeń: Zegar i kalendarz

Zegar i kalendarz to dwadzieścia cztery ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie 

http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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czasu.

Wydawnictwo : Epideixis

7. Liczę w pamięci (zestaw 5 
zeszytów)

2
komplety

Na zestaw składają się następujące pozycje: 
- Liczę w pamięci 1
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
- Liczę w pamięci 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- Liczę w pamięci 3
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- Liczę w pamięci 5
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

Wydawnictwo : Epideixis

III Pomoce do logopedii 
1. EduSensus Logopedia - 

pakiet poszerzony
1 EduSensus Logopedia - pakiet poszerzony

Oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej eduSensus Logopedia, dodatkowo wzbogacone o 
aplikację zarządzającą (tzw. aplikacja logopedy)
Producent: Young Digital Planet

2. Wibrator logopedyczny 
REREK (SQ Pen)

1 Wibrator logopedyczny REREK (SQ Pen)
SQ PEN wibrator logopedyczny ARK z dwiema łopatkami różniącymi się twardością, niezwykle skuteczne 
narzędzie w terapii rotacyzmu, można używać innych głowic ARK, w zestawie łopatki: żółta (twarda) i 
niebieska (miękka), które poruszają się odśrodkowo.
Producent: ARK Therapeutic

3. Wibrator logopedyczny - 
zestaw V1

1 Wibrator logopedyczny - zestaw V1

Wibrator logopedyczny firmy ARK w kształcie długopisu w zgrabnym etui, 7 000 C.P.M., przeznaczony do 
masażu  języka,  warg,  policzków  i  podniebienia,  doskonały  dla  małych  dzieci,  dla  pacjentów 

http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
http://www.3kropki.pl/producent.php?producer_id=123
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
http://www.eduksiegarnia.pl/epideixis-m-39.html
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niepełnosprawnych; zasilany baterią patentu ARK 1,5 V, zawiera dwie głowice - Probe i Preefer; atest na 
części FDA.

Producent: ARK Therapeutic
4. Bańki mydlane 3 Bańki mydlane do dmuchania sprawdzają się doskonale w ćwiczeniu oddechu dziecka. Mogą być też 

świetnym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

Zestaw 10 pojemników.
5. Lustro logopedyczne 1 Lustro logopedyczne

Duże lustro w ramie MDF, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. 
• wym. 60 x 120cm 

6. Piórka 1 Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób 
można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując 
wyścigi piórek na blacie ławki. - ok. 150 szt. 

7. Karty ćwiczeń - 
Przeciwieństwa

1 Zestaw "PRZECIWIEŃSTWA” z serii "Karty ćwiczeń" przeznaczony jest dla wszystkich osób z zaburzeniami 
komunikacji językowej.
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami na    
  etykietki, dwustronnie zafoliowanych

- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach

Autor: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa
8. Gry Planszowe.  Przygody z 

głoskami
1 Zestaw 3 gier logopedyczno-glottodydaktycznych w skład którego wchodzą:

 Gra planszowa. Przygoda z głoskami - R,L,J
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi
 Gra planszowa. Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi

Autor: B. Rocławski 
9. Historyjki piosenkowo - 

obrazkowe
1 HISTORYJKI PIOSENKOWO OBRAZKOWE /TECZKA, CD/

http://www.eduksiegarnia.pl/ark-therapeutic-m-277.html
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Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te 
stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub 
sytuacje, o których mówią słowa piosenki. 

Wydawca: Harmonia 
10. Karty z obrazkami „W 

domu“
1 Pudełko zawiera 13 dużych kart sytuacyjnych do następujących tematów:

pokój dzienny, sypialnia, gabinet i jadalnia, prace domowe/sprzątanie, łazienka/ higiena ciała, kuchnia/ 
gotowanie/ pieczenie. Do tych kart należy dopasować każdorazowo małe karty z przedmiotami, meblami, 
czynnościami i kolejnością ich wykonywania, które można zobaczyć na dużej karcie. Dzieci powinny
rozpoznać  i  nazwać  to,  co  widzą  oraz  dopasować  karty  tematycznie  lub  na  czas.  Karty  można 
przyporządkować na różne sposoby:
scenka  -  meble,  scenka  -  czynności,  czynności  -  przedmioty.  Wszystko  w  praktycznym  pudełku  z 
rozsuwanymi przegródkami, posegregowane.
Materiał: bardzo trwały karton. Wymiary: pudełko szer. 40 x wys. 17 x gł. 20 cm,karty sytuacyjne 18 x 18 
cm, małe karty 9 x 9 cm. Zawartość: 13 dużych kart sytuacyjnych,
195 małych kart, 1 instrukcja.

11. Kosz owoców 1 Wielowariantowa kolekcja gier z witaminami w tle służąca rozwojowi percepcji, zdolności zapamiętywania i 
mowy. Tematyka gier dotyczy znanych gatunków owoców i warzyw. Do każdego warzywa/owocu jedno 
lub  dwa  zdjęcia  i  po  jednym kolorowym i  czarno-białym obrazku.  Dodatkowo  zdjęcia  z  fragmentami 
owoców  lub  warzyw.  Karty  można  układać  wg  różnych  kryteriów:  dwa  jednakowe  zdjęcia,  zdjęcie  i 
pasujące obrazki, zdjęcie i kawałek owocu, kolor itd. Rodzaje gier: gra memo, loteryjka obrazkowa, puzzle. 
Biało-czarne  obrazki  można  również  wykorzystać  w  charakterze  kolorowanek.  Gry  uczą  “małymi 
kroczkami”.
Opanowany materiał można powtarzać i stosować na co dzień w różnych wariantach gier - od łatwych po 
trudne. Zawartość każdej kolekcji gier: 51 kart ze zdjęciami, 21 kolorowych i 21 biało-czarnych kart z 
obrazkami oraz 5 puzzli od 2 do 6-częściowych i 1 broszura z propozycjami gier.
Format kart: 9 x 9 cm. Wiek: od 3 lat.

IV Pomoce do korekcji wad postawy 
1. Koziołek gimnastyczny 2 Koziołek gimnastyczny

Wym.: dł. 80 cm x szer. 75 cm x wys. 76 cm
2. Zjeżdżalnia gimnastyczna 1 Zjeżdżalnia gimnastyczna

http://www.bookador.pl/wydawnictwo/112/harmonia/
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Możliwość łączenia ze skrzynią. 
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

3. Poręcze gimastyczne 1 Poręcze gimnastyczne 

Można je łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

4. Drabinka gimnastyczna 1 Drabinka gimnastyczna

Można ją łączyć ze skrzynią.
Wym.: 200 x 40 x 7 cm.

5. Drabinka gimnastyczna 
przeplatana

1 Drabinka gimnastyczna przeplatana 

Można ją łączyć ze skrznią.
Wym.: 200 x 25 x 7 cm.

Korfantów, 2012-03-16
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