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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb
realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 –  2020.  Oś  Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  –  Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa gier  i  pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć w ramach Projektów. Pomoce multimedialne i  gry  komputerowe powinny być
dostoswane do potrzeb dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe), zawierać odpowiednie i bezpieczne treści. Pomoce powinny pochodzić z legalnych źródeł, być nowe
(nieużywane). 

CZĘŚĆ  V Gry i pomoce edukacyjne dla SP 1 i SP 17 

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 7.18 Zestaw symetrycznych labiryntów do ćwiczenia m.in.  koncentracji uwagi, współpracy obu półkul. Przeznaczone dla dzieci w 
wieku szkolnym.  Zestaw powinien zawierać co 7 plansz labiryntów o różnych wzorach. Labirynty powinny służyć do ćwiczenia 
pisania oburącz. Ćwiczenia powinny  polegać na przesuwaniu punktów po labiryncie równocześnie prawą i lewą dłonią. 

zestaw 1 SP 1

2. 7.18 
12.155

Klocki konstrukcyjne przestrzenne  pozwalające budować w wymiarze 2D i 3D. Zestaw składający się z co najmniej 500 
kolorowych klocków o jednolitym kształcie. Klocki powinny być wykonane z tworzywa, które łatwo się wygina. Powinny być 
bezpieczne dla dzieci i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

zestaw 2 SP 1

3. 12.151 Zestaw gier logopedycznych planszowych przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Gry służące do nauki wymowy 
poprzez zabawę. Gry powinny służyć co najmniej do nauki głosek:  – s (nagłos) – l-r, l, r (nagłos, śródgłos, wygłos)  – sz, ż/rz, cz,

zestaw 1 SP 1
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dż (nagłos, śródgłos, wygłos) - t, d (nagłos, śródgłos, wygłos) – sz, ż/rz, cz, dż (nagłos) - l (nagłos, śródgłos, wygłos)– sz, ż/rz, cz,
dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi - p, b

4. 12.151 Kolorowe woreczki z grochem z nadrukowanymi lub wyszytymi literami alfabetu. Każdy element o wym. ok. 10 x 10 cm. Liczba
elementów w zestawie co najmniej 26 szt.

zestaw 3 SP 1

5. 12.151 Gra logopedyczna loteryjka obrazkowa, polegająca na odszukaniu na  planszy obrazka, którego nazwę odczytuje druga osoba z
kartonika wylosowanego z worka. Gra powinna mieć na celu rozwój mowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym w zakresie 
poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego sz-ż-cz-dż.

zestaw 3 SP 1

6. 12.151 Zabawka logopedyczna - dmuchajka służąca do ćwiczenia kontrolowania oddechu, wydłużania fazy wydechowej, 
umożliwiająca ustalenie prawidłowego toru oddechowego. Zabawka wykonana z drewna bukowego. W skład zestawu 
powinna wchodzić co najmniej 2 piłeczki styropianowe i słomka.

szt 10 SP 1

7 12.151 Gra edukacyjna składająca się z planszy i co najmniej 48 kart. Gra powinna polegać na odszukaniu na planszy takiego samego 
obrazka jaki został wylosowany. Gra służy do wyrabiania spostrzegawczości i pamięci.

szt 3 SP 1

8 12.151 Gra edukacyjna pomagająca rozwijać umiejętności spostrzegania i identyfikowania dźwięków pochodzących z otoczenia / 
przyrody. Gra powinna składać się z płyty na której nagrano dźwięki i z kartoników / plansz przedstawiających obrazki 
związane z usłyszanymi dźwiękami.

Szt 1 SP 1

9 12.151 Gra edukacyjna  mają na celu wzbogacanie słownictwa dziecka, które ma za zadanie utworzyć zdania z wchodzących w skład 
gry części / wyrazów.

szt 3 SP 1

10 12.151 Pomoc edukacyjna / zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących i utrwalających pojęcie czasownika. Gra powinna  m.in.. 
zapoznać dziecko z wyrazami, które należą do grupy czasowników oraz pokazać formy czasownika

szt 3 SP 1

11 12.151 Pomoc edukacyjna / terapeutyczna mająca na celu rozwijanie mowy poprzez wyrażenia dźwiękonaśladowcze / onomatopeja. 
Pomoc powinna  stymulować rozwój mowy w terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dysleksji, mowy dzieci z 
zaburzeniami słuchu i autyzmem. Zadaniem dziecka powinno być dopasowanie odpowiedniego obrazka do wyrazu 
wymawianego np. przez nauczyciela lub dźwięku nagranego na płycie.

szt 3 SP 1

12 12.151 Pomoc edukacyjna terapeutyczna wykorzystująca wyrażenia dźwiękonaśladowcze / onomatopeja. Pomoc składa się z kart z 
narysowanymi obrazkami np.. zwierząt i wypisanymi nazwami dźwiękonaśladowczym. Zadaniem dziecka powinno być m.in. 
powtarzanie dźwięku symbolizującego rysunek.

szt 3 SP 1



[Wpisz tutaj] [Wpisz tutaj]
13 12.151 Zestaw edukacyjny  zawierający co najmniej  12 klocków wydających dźwięki.  Zabawa powinna polegać na znalezieniu dwóch 

klocków które wydają taki sam dźwięk.  
szt 3 SP 1

14 12.151 Pomoc edukacyjna / zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących i utrwalających pojęcie przymiotnika. Gra powinna  
m.in. pomóc dziecku w określeniu cech przedmiotów/zjawisk oraz stopniowania i odmiany przymiotnika

szt 3 SP 1

15 12.151 Pomoc edukacyjna / terapeutyczna służąca do ćwiczenia różnicowania głosek cz-c składająca się obrazków/kart 
ćwiczeniowych.  .

szt 3 SP 1

16 12.151 Pomoc edukacyjna / terapeutyczna służąca do ćwiczenia różnicowania głosek sz-s składająca się obrazków/kart 
ćwiczeniowych.

szt 3 SP 1

17 12.151 Pomoc edukacyjna / terapeutyczna przeznaczona do wspierania rozwoju mowy zarówno dzieci zdrowych jak i  dzieci z 
trudnościami w komunikacji językowej. Powinna składać się z obrazków / rysunków przedstawiających np. rzeczy. Zadaniem 
dziecka powinno być podanie właściwej nazwy rzeczy w poprawnej wymowie.

szt 3 SP 1

18 12.151 Klocki edukacyjne służące do nauki klasyfikowania elementów według różnych cech. Zestaw powinien składać się z co 
najmniej 60 klocków w różnych kolorach oraz kart pracy. Klocki powinny różnić się kształtem, kolorem, wielkością i grubością. 
Pomoc edukacyjna służąca do ćwiczeń analizowania i porównywania oraz grupowania w zbiory.

zestaw 3 SP 1

19 12.151 Pomoc edukacyjna - historyjki tematycznie związane  z porami roku. Zadaniem dziecka powinno być ułożenie historyjek wg. 
kolejności wydarzeń i opowiedzenie historyjki. Na zestaw powinny składać się obrazki dotyczące pór roku pozwalające ułożyć 
co najmniej 16 historyjek.

zestaw 1 SP 1

20 12.151 GLOTTODYWANIK – Badanie, kształtowanie i doskonalenie słuchu fonemowego z użyciem sylab nagłosowych. Autor Bronisław
Rocławski

szt 1 SP 1

21 12.151 Zestaw piórek do ćwiczeń logopedycznych oddechowych, kształcenia prortuzji warg i cofnięcia języka. Zestaw powinien 
zawierać ok. 100 piórek

zestaw 10 SP 1

22 12.152 Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki - zestaw 6 szt. Korygujące nieprawidłowy uchwyt. Nasadki o kształtach 
dopasowanych do ręki dziecka, przeznaczone są dla uczniów zarówno prawo-, jak i leworęcznych, które nieprawidłowo 
trzymają ołówek, kredkę czy długopis. Pomagają również kontrolować siłę nacisku narzędzia graficznego.

zestaw 1 SP 1
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23 12.152 Plastikowe żetony / liczmany do przeliczania oraz sortowania według koloru, Zestaw co najmniej 100 szt, 4 kolory, śr. ok. 2,5 

cm
zestaw 1 SP 1

24 12.152 Kolorowe klocki o wym. 2x2 / liczmany sześciany do sortowania i konstruowania. Zestaw co najmniej 100 szt. zestaw 1 SP 1

25 12.152 Kolorowe plastikowe elementy do przeliczania, sortowania i łączenia w długie łańcuchy / liczmany ogniwa. Zestaw co najmniej
100 szt.

zestaw 1 SP 1

26 12.152 Kolorowe plastikowe miseczki (zestaw co najmniej 4 sz.) do sortowania liczmanów zestaw 1 SP 1

27 12.152 Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczenia małej motoryki (przewlekanka) jednocześnie ucząca literek.  Zestaw powinien 
zawierać co najmniej 25 literek lub kart obrazkowych z alfabetem oraz kolorowe sznurki do przewlekania. Dziecko ma za 
zadanie przewlec sznurek przez odpowiednią literkę.  

zestaw 1 SP 1

28 12.152 Pomoc edukacyjna / historyjki obrazkowe składająca się z zestawów kart prezentujących pewne wydarzenia. Na podstawie 
kart dzieci powinny odtworzyć historię w odpowiedniej kolejności, opowiedzieć zdarzenie oraz wymyślić dalszy ciąg. Zestaw 
powinien składać się z co najmniej 3 historyjek przedstawionych na co najmniej 5 obrazkach.

zestaw 1 SP 1

29 12.153 Labirynt manipulacyjny wiszący polegający na przesuwaniu kolorowych koralików po pętlach drucianych. Wymiary co 
najmniej 65/65 cm zawierający elementy do mocowania.

zestaw 1 SP 1

30 12.153 Pomoc edukacyjna umożliwiająca ćwiczenie sprawności palców. Pomoc edukacyjna powinna posiadać różne rodzaje zapięć, 
które uczą podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się: zapinania, sznurowania, wiązania, przypinania itp.
. Pomoc edukacyjna stojąca lub montowana na ścianie. Wymiary min. 35/35 cm. W zestawie elementy do mocowania.

zestaw 1 SP 1

31 12.153 Tabliczka ze szlaczkami do ćwiczeń oburącz z przymocowanymi drewnianymi ołówkami - tabliczki do ćwiczeń logopedycznych i
grafomotorycznych. Na tabliczce 2 takie same odwzorowane szlaczki. Do wielokrotnego użytku. Wymiary tabliczki min, 
40x20cm. Każda z 4 tabliczek o innym wzorze.

szt 4 SP 1

32 12.153 Pomoc edukacyjna umożliwiająca ćwiczenie sprawności dłoni i koncentracji. Pomoc edukacyjna powinna polegać na 
przybijaniu za pomocą młotka i pinezek kolorowych elementów do tablicy korkowej według załączonych wzorów. Zestaw 
powinien składać się z co najmniej 4 tablic korkowych, 4 młotków, kolorowych elementów do przybijania, pinezek oraz kart 
wzorów.

zestaw 1 SP 1

33 12.153 Pomoc edukacyjna rozwijających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową - drewniany labirynt ze żłobieniami z zestaw 1 SP 1
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przesuwanymi kształtami, do zawieszenia na ścianie. Wymiary co najmniej 65/35cm. W zestawie elementy do mocowania.

34 12.153 Pomoc edukacyjna / labirynt z kuleczkami pozwalająca ćwiczyć koncentrację, precyzję i koordynację wzrokowo- ruchową. 
Pomoc edukacyjna polega na tym, że dziecko musi przeprowadzić kuleczki po labiryncie za pomocą drewnianego sztyftu z 
magnesem na sznurku. Wymiary każdego elementu min. 12 x 12 cm. W zestawie 3 różne wzory labiryntu.

zestaw 1 SP 1

35 12.153 Plansza z labiryntem wykonane ze sklejki lub plastiku umożliwiająca jej trzymanie przez dziecko w rękach. Dziecko poprzez 
poruszaniu planszą kieruje kuleczką po torze. Plansza powinna być wykonana w taki sposób by zapobiegała wypadaniu kulki 
poprzez zabezpieczenie przeźroczystą pleksi lub głębokimi żłobieniami. Pomoc edukacyjna usprawniająca motorykę rąk i 
poprawiająca koordynację wzrokowo-ruchową. Wymiary co najmniej 25x20 cm.

szt 1 SP 1

36 12.153 Pomoc edukacyjna składająca się z co najmniej 60 drewnianych drążków w co najmniej 6 kolorach o średnicy około 10 mm i 
długości 180 mm oraz 1  kostki  z kolorowymi ściankami. Pomoc edukacyjna służąca do układania drążków jeden na drugim, 
budowania własnych konstrukcji. Pomoc przeznaczona do nauki koncentracji, cierpliwości i zręczności.

szt 1 SP 1

37 12.153 Gra paluszek polegająca na układaniu wzorów poprzez przesuwanie kulek umieszczonych w pudełku, przez otwory w spodniej 
części pojemnika . W zestawie pudełko z kulkami, karty zadań. Gra służąca do kształcenia i rozwoju zdolności manualnych oraz
rozwoju zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych

szt 1 SP 1

38 12.153 Gra edukacyjna polegająca na zbudowaniu wieży za pomocą dołączonych szczypiec poprzez wykorzystanie elementów 
pokazanych na karcie zadań. Gra wspomagająca spostrzegawczość i zręczność. Gra zawierająca co najmniej 4 szczypce, 
podkładki, elementy do budowania oraz karty zadań.

szt 1 SP 1

39 12.153 Drewniane bączki do ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz do ćwiczenia precyzyjnych ruchów ręki. Średnica co 
najmniej 4 cm. W zestawie 6 szt. o różnych wzorach.  

zestaw 1 SP 1

40 12.153 Pomoc dydaktyczna do zamieszczenia na ścianie w sali szkolnej, za pomocą której dzieci zapoznają się z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi pogody, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Na makatce / tablicy każdego dnia można zamieścić jaki jest 
dzień, pora roku miesiąc oraz jaka jest pogoda. W zestawie elementy do zamieszczenia na ścianie oraz elementy prezentujące 
dni tygodnia, miesiąca, pory roku pogody itp.

szt 1 SP 1

41 12.153 Dwustronna plansza / podstawa  z umieszczonymi na niej kołeczkami, na które dziecko nakłada elastyczne gumki, uzyskując 
geometryczne wzory / geoplan. Na jednej stronie powinna być możliwość ułożenia okręgu.

szt 4 SP 1

42 12.153 Gra zręcznościowa mini labirynt kuleczki zabezpieczony przeźroczystą pleksi. wym. Co najmniej 5/5 cm Zestaw 6 szt. zestaw 1 SP 1
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43 12.153 Drewniane zabawki manipulacyjne  zwierzaki-wąż. Poszczególne  elementy zabawki  połączone są elastycznym sznurkiem. 
Dzięki temu dziecko można układać różne kształty .Długość ok. 20 cm.  Zestaw 3 szt.

zestaw 1 SP 1

44 12.153 Zabawka do manipulacji - płaska przewlekanka np.  bucik  ze sznurówką ułatwią opanowanie umiejętności sznurowania 
obuwia. Wyrabiają zręczność palców i koordynację ruchu dłoni. Wym min. 15 cm.

szt 4 SP 1

45 12.153 Sznurowane buty imitujące prawdziwe  buty służące do nauki sznurowania. Zestaw składający się z 2 szt zestaw 1 SP 1

46 12.153 Gra rozwijająca pamięć, ucząca spostrzegawczości i koncentracji. Gra powinna  składa się się z plastikowych żetonów / figur,  
kart wzorów i linki do nawlekania żetonów. Dziecko ma za zadanie jak najszybciej ułożyć z pamięci wzór pokazany na karcie z 
żetonów, a także nawlec na linkę żetony żeby odwzorować wzór.

szt 1 SP 1

47 12.153 Zestaw drewnianych postaci / figur  do ćwiczeń motoryki rąk. Dziecko ma za zadanie przewlec sznurek przez otwory. W 
zestawie co najmniej 4 postacie / figury . Wymiary co najmniej 10cm x 14 cm.

szt 4 SP 1

48 12.153 Przewlekanka do rozwijania sprawności ruchowej  paluszków u dziecka oraz koordynacji ręka/oko. Zadaniem dziecka jest 
ubranie postaci poprzez  przykładanie wybrane elementy stroju do  drewnianej podstawy. Wybrane ubranko powinno 
przyszywać się za pomocą kolorowych sznurówek.

szt 1 SP 1

49 12.153 Przewlekanka do rozwijania sprawności ruchowej  paluszków u dziecka oraz koordynacji ręka/oko. Zadaniem dziecka jest 
zamieszczenie na drewnianym drzewie elementy dołączone do zestawu. Wybrane elementy powinno przyszywać się za 
pomocą kolorowego sznurka.

szt 1 SP 1

50 12.153 Przewlekanki z tworzywa sztucznego z dużymi dziurkami. W zestawie co najmniej 8 elementów. zestaw 1 SP 1

51 12.153 Przewlekanka z szydełkiem. Zabawa do ćwiczenia dłoni i palców polegająca na przewlekaniu kolorowych sznurków przez 
otwory w podkładce za pomocą szydełka.

szt 1 SP 1

52 12.153 Panel manipulacyjny do zawieszenia na ścianie z płyty MDF do usprawniania motoryki ręki dziecka. Wymiary min. 90x70 cm. 
Zabawa polega na przesuwaniu elementu po labiryncie. Zestaw powinien zawierać elementy do mocowania.

szt 1 SP 1

53 12.153 Zestaw konstrukcyjny służący do ćwiczeń koncentracji i spostrzegawczości oraz ćwiczenia motoryki ręki.  Zestaw powinien 
składać się z narzędzi i plastikowych kształtów. Dziecko ma za zadanie dopasować znajdujące się w zestawie wkręty, nakrętki, 

zestaw 1 SP 1
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śruby do właściwych narzędzi i wkręcić je w tabliczkę wchodzącą w skład zestawu.

54 12.153 Drewniane klocki obrazkowe - sześciany. Na każdej stronie sześcianu znajduje się fragment innego obrazka. Pomoc edukacyjna
do ćwiczenia koordynacji wzrokowej oraz spostrzegawczość. Każdy obrazek powinien składać się z co najmniej 9 elementów.

zestaw 1 SP 1

55 12.153 Drewniane puzzle 3 elementowe. Zestaw powinien umożliwiać ułożenie co najmniej 9 postaci / zwierząt. zestaw 1 SP 1

56 12.153 Drewniane kolorowe klocki, które po ułożeniu tworzą różne mozaiki w zależności od wyobraźni dziecka. Klocki powinny 
znajdować się w drewnianym pudełku lub na drewnianej podstawie, gdzie można ułożyć mozaikę. Wymiary pudełka min. 
10x10 cm. Zestaw składający się z 3 elementów o różnych wzorach.

zestaw 1 SP 1

57 12.153 Zestaw kreatywny do rozwijania wyobraźni i motoryki ręki. Zestaw składający się z podstawy i klocków kołeczków (fantacolor) 
za pomocą których dzieci powinny komponować i układać obrazki. W zestawie co najmniej 200 elementów.

zestaw 1 SP 1

58 12.153 Zestaw kreatywny do rozwijania wyobraźni i motoryki ręki. Zestaw składający się z podstawy i elementów w kształcie nap / 
grzybków za pomocą których dzieci powinny komponować i układać obrazki na podkładce. W zestawie co najmniej 100 nap / 
grzybków.

zestaw 1 SP 1

59 12.153 Układanka geometryczna zawierająca karty ze wzorami oraz figury geometryczne wykonane ze sklejki z których należy ułożyć 
wzór wyznaczony na karcie wzorów. W skład zestawu powinno wchodzić co najmniej 20 wzorów w formacie A4.

zestaw 1 SP 1

60 12.153 Pomoc terapeutyczna składająca się z sześciennych klocków drewnianych w kolorze czarnym i białym. Na klockach powinny 
być nadrukowane wzory geometryczne: koło, kwadrat, krzyżyk, x). W zestawie powinno znajdować się co najmniej 60 kloców 
oraz dedykowane plansze.

zestaw 1 SP 1

61 12.153 Klocki edukacyjne drewniane o różnych kształtach za pomocą których dzieci mogą w trójmiarze odwzorowywać obrazki z kart 
zadań (co najmniej 20 kart zadań). Klocki mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz  logicznego myślenia.

zestaw 1 SP 1

62 12.153 Gra edukacyjna z lusterkiem służąca do poznania przez dzieci zasad symetrii poprzez zastosowanie odbicia lustrzanego. Gra 
powinna polegać na tym, że zadaniem dziecka jest ułożenie za pomocą 2 kostek i odbicia w lusterku identycznego wzoru, jaki 
dziecko wylosowało na karcie zadań. Gra powinna składać się z  co najmniej 2 plastikowych bezpiecznych lusterek 
z podstawkami; z ci=o najmniej 4 kosek ze wzorami oraz co najmniej 24 kart ze wzorami. Każda z dwóch zaproponowanych 
gier powinna składać się z innych wzorów.

zestaw 1 SP 1

63 12.153 Pomoc dydaktyczna służąca rozwijaniu zdolności logicznego myślenia oraz orientacji przestrzennej. Gra powinna składać się z 
kart pracy, klocków z tworzywa sztucznego (dach, piętro parter oraz podstawy do układania klocków. Zadaniem dziecka 

zestaw 1 SP 1
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powinno być  odtworzenie zadania z karty za pomocą klocków przestrzennych. Dziecko powinno rozpoznać klocek pod 
względem rodzaju (parter, piętro, dach) oraz koloru (niebieski, żółty, czerwony i zielony), a następnie ułożyć klocki we 
właściwej kolejności jeden na drugim z uwzględnieniem ich położenie względem siebie.

64 12.153 Pomoc edukacyjna w formie drewnianej układanki magnetycznej. W skład układanki wchodzi magnetyczne pudełko w którym
dziecko układa wzory, drewniane kolorowe geometryczne figury oraz karty wzorów. Zestaw powinien zawierać co najmniej 20 
kart.

zestaw 1 SP 1

65 12.153 Drewniane płytki w kształcie plastra miodu z wydrukowanymi figurami geometrycznymi. Zadaniem dziecka jest ułożenie 
płytek w formie domina. Zestaw składający się z co najmniej 20 elementów. Uczy dziecko poznawania figur geometrycznych, 
ćwiczy wyobraźnię i spostrzegawczość.

zestaw 1 SP 1

66 12.155 Pomoc edukacyjna pozwalająca dzieciom poznać dobre i złe emocje. Pomoc składa się z dwóch elementów np. drzew 
wykonanych ze sklejki o stabilnej podstawie prezentujących radość i smutek. W zestawie elementy np. w kształcie liści na 
których wyrażone zostały cechy i uczucia. Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie danej cechy / uczucia do odpowiedniego 
elementu i określenia czy ta cecha jest pozytywna czy negatywna.

zestaw 1 SP 1

67 12.156 Nasadki o średnicy 7 mm i 6 mm przeznaczone dla dzieci zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych, które nieprawidłowo 
trzymają ołówek, kredkę czy długopis. Pomagają kształtować nawyk prawidłowego trzymania ołówka oraz kontrolować siłę 
jego nacisku na papier. zestaw 10 szt.

zestaw 1 SP 1

68 12.162 Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym służąca do nauki rozpoznawania i nazywania liter oraz 
do  ćwiczenia czytania. W skład pomocy powinny wchodzić literki oraz obrazki. Dziecko ma zadanie ułożyć z liter wchodzących
w skład zestawu, wyraz odpowiadający wylosowanemu obrazkowi.

zestaw 1 SP 1

69 12.162 Litery  - układanka / puzzle litery. Zestaw składający się z  liter alfabetu (drewniane lub plastikowe)  oraz podstawy, w której 
należy umieścić odpowiednią literę. Wymiary podstawy co najmniej 25x25 cm.

zestaw 4 SP 1

70 12.162 Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczenia małej motoryki (przewlekanka) jednocześnie ucząca literek.  Zestaw powinien 
zawierać co najmniej 25 literek lub kart obrazkowych z alfabetem oraz kolorowe sznurki do przewlekania. Dziecko ma za 
zadanie przewlec sznurek przez odpowiednią literkę.  

zestaw 1 SP 1

71 12.162 Pomoc dydaktyczna do ćwiczeń usprawniających pisanie oraz koordynację  wzrokowo-ruchową. W skład zestawu powinny  
wchodzić wzory szlaczków oraz przezroczyste okładki pozwalające pisać po nich mazakami suchościeralnymi.  Zadaniem 
dziecka jest pisanie po śladzie bez odrywania ręki. W skład zestawu powinny wchodzić wzory szlaczków (co najmniej szlaczki, 

zestaw 1 SP 1
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szlaczki lteropodobne oraz np. pisanie sylab wyrazów) oraz mazak suchościeralny.   

72 12.162 Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym. Powinna składać się z okrągłej podstawy o średnicy 27 cm 
wykonanej z drewna i 12 drewnianych klocków w sześciu kolorach. Zadaniem dziecka jest rozwiązywanie zadań poprzez 
umieszczenie drewnianych klocków w odpowiednich nacięciach na podstawie / palecie.

zestaw 1 SP 1

73 12.162 Zestaw narzędzi do motoryki mięśni dłoni. W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej 4 elementy np.:  szczypce, łyżka do
formowania kulek, kroplomierz, szczypce kulkowe. Elementy wykonane z plastiku.  

zestaw 1 SP 1

74 12.162 Kopie papierowych banknotów do celów edukacyjnych i zabawy. W zestawie 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200 zł) po 25 szt. zestaw 1 SP 1

75 12.162 Plastikowe kopie bilonu złotówki do nauki liczenia oraz do zabawy. • po 4 szt. z każdego nominału: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 10 gr, 
20 gr, 5 gr, 2 gr, 1 gr

zestaw 1 SP 1

76 12.162 Komplet co najmniej 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej polegających np. na wyszukiwaniu 
podobieństw, różnic i brakujących elementów, rozpoznawaniu kolorów, wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy 
przedmiotami, łączenie w pary obrazków, łączenie w pary obrazków przedstawiających postaci z bajek z ich atrybutami,   itp. - 
3 komplety. Każdy komplet powinien posiadać inne ćwiczenia Tarcze przeznaczone dla najmłodszych dzieci - wiek od 4 lat.

zestaw 1 SP 1

77 12.162 Komplet co najmniej 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej  przeznaczonych dla dzieci w klasach od 0 do 3. 
Ćwiczenia powinny obejmować co najmniej podstawowe działania arytmetyczne - 2 komplety. Każdy komplet powinien 
posiadać inne ćwiczenia.

zestaw 1 SP 1

78 12.162 Gra edukacyjna / Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. Dziecko układając poszczególne elementy musi 
dopasować do trzech boków odpowiedni element. Pomoc edukacyjna do ćwiczeń matematycznych w zakresie dodawania do 
20 przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Ułożenie poszczególnych elementów pozwala na samokontrolę przez dziecko 
prawidłowości działań.

zestaw 1 SP 1

79 12.162 Pomoc edukacyjna do nauki rozpoznawania kształtów i dopasowywania ich. Gra powinna polegać m.in. na umieszczeniu przez
dziecko kształtu w odpowiednim miejscu / pudełku. Pomoc powinna zwierać co najmniej 50 elementów z kształtami.

zestaw 1 SP 1

80 12.162 Pomoc edukacyjna służąca na kształtowaniu wyobraźni przestrzennej. Dziecko ma za zadanie ułożyć z elementów 
wchodzących w skład zestawu (figury geometryczne / bryły geometryczne) wzoru prezentowanego na karcie wzoru. W skład 
zestawu powinno wchodzić co najmniej 12 kart wzorów.

zestaw 1 SP 1
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81 12.162 Zestaw manipulacyjny do tworzenia szkieletów brył geometrycznych. Zestaw powinien składać się z kolorowych patyczków o 

różnej długości  oraz plastikowych łączeń / piłeczek umożliwiających łączenie patyczków i tworzenie z nich brył 
geometrycznych. W zestawie powinno znajdować się co najmniej 330 elementów.

zestaw 1 SP 1

82 12.162 Koraliki do nauki liczenia do 100 nawleczone na  sznurek. Koraliki w różnych kolorach np. biało- czerwone.  Zestaw 10 
sznurków po 100 koralików.

zestaw 1 SP 1

83 12.162 Gra planszowa pozwalająca dzieciom poznawanie miesięcy i pór roku, a  także dni tygodnia. Podczas gry dzieci powinny uczyć 
się nazw i kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku oraz dniami tygodnia. Gra przeznaczona 
dla dzieci w  wieku wczesnoszkolnym.

szt 1 SP 1

84 12.162 Gra edukacyjna w formie domina lub gra planszowa pozwalająca dzieciom ćwiczyć odczytywanie godzin i  pozwalająca w 
prosty sposób zrozumeć ich zapis.

szt 1 SP 1

85 12.162 Plansza / tablica magnetyczna zawierająca kalendarz, na której można zamieszczać również informacje nt. dnia tygodnia, pory 
roku, miesiąca, pogody, temperatury itp. Tablica do zawieszenia na ścianie. W skład zestawu powinny wchodzić elementy do 
montażu. Wymiary min. 70x50cm.

Zestaw 1 SP 1

86 12.162 Zegar edukacyjny dla uczniów pozwalający na naukę odczytywania godzin i zapisywania ich w formie elektronicznej za 
pomocą ścieralnego markera. Wym. min. 11x11 cm.

szt 10 SP 1

87 12.162 Domino z figurami geometrycznymi, Zestaw co najmniej 25 elementów. zestaw 1 SP 1

88 12.162 Gra w kółko i krzyżyk. Gra planszowa lub układanka drewniana. szt 10 SP 1

89 12.162 Klocki edukacyjne w formie brył przestrzennych (co najmniej 7 brył drewnianych). W zestawie z kartami wzorów, na podstawie
których dzieci powinny ułożyć bryły przestrzenne. Klocki przeznaczone do kształtowania umiejętności i określania stosunków 
przestrzennych oraz rozwijania wyobraźni m.in. przestrzennej.

zestaw 1 SP 1

90 1.5 Zestaw edukacyjny zawierający bryły geometryczne w dwóch formach: bryły przeźroczyste i ich siatki służące do składania 
brył oraz bryły pełne. Pomoc edukacyjna służąca m.in. do poznania  kształtu podstawowych brył geometrycznych oraz do  
ćwiczeń w mierzeniu objętości, powierzchni i obwodu brył. Zestaw powinien zawierać co najmniej:  10 brył wykonanych 
trwałego tworzywa np. kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, czworościan, ostrosłup o 
podstawie kwadratu,  8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą (np. walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, 
graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan ostrosłup o podstawie kwadratu) oraz  8  siatek do składania. 

zestaw 1 SP 17
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Wysokość brył co najmniej : 7  cm.

91 12.42 Duży zestaw instrumentów muzycznych - perkusyjnych składający się co najmniej z 17 elementów do wykorzystania w szkole 
podstawowej. W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: marakasy (para), kastaniety (para), tamburyn, trójkąty z 
pałeczką, drewienka - klawesy (para), guiro z pałeczką, talerze, grzechotki, janczary z rączką i dzwoneczkami, bembenek itp.

Zestaw 1 SP 17

92 12.38 Zestaw gier edukacyjnych- pomoc logopedyczna oparta na grze domino. Gra powinna polegać na ułożeniu słowa z sylab 
przedstawionych na poszczególnych częściach domina. W skład zestawu powinno wchodzić co najmniej 5 gier. Zestaw 
powinien zawierać co najmniej 140 sylab.

zestaw 1 SP 17


