Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów do diagnozy i terapii oraz sprzętu
specjalistycznego i oprogramowania w ramach projektu
„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”
Część 1

Pomoce dydaktyczne do terapii surdopedagogicznej.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/

DMUCHAJKA
DREWNIANA
LOGOPEDYCZNA

Dmuchajka wykonana z drewna bukowego o średnicy ok. 6 cm i
wysokości ok. 5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy ok. 2,5 cm,
w zestawie ze słomką

KWESTIONARIUSZ DO
BADANIA ARTYKULACJI

Kwestionariusz do badania artykulacji jest narzędziem pozwalającym
szczegółowo ocenić artykulację. Do kwestionariusza jest dołączona karta
zapisu wyniku przeprowadzonego badania.
Format: A4 , minimum 62 karty, karta zapisu wyników badań

Podręcznik wspierający
naukę pisania i czytania

np. „UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ” Podręcznik służący rozwijaniu
świadomości językowej, nauce odczytywania mowy z ust, usprawnianiu
słuchu fonemowego, poznawaniu i utrwalaniu liter, nauce czytania ze
zrozumieniem oraz doskonaleniu sprawności manualnej

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

2

1

1

Podręcznik wspierający
naukę pisania i czytania
– do rewalidacji

np. „UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. ZESZYT DO REWALIDACJI CZ. 1”
Ćwiczenia służące rozwijaniu świadomości językowej, nauce
odczytywania mowy z ust, usprawnianiu słuchu fonemowego,
poznawaniu i utrwalaniu liter, nauce czytania ze zrozumieniem oraz
doskonaleniu sprawności manualnej

1

Podręcznik wspierający
naukę pisania i czytania
– do rewalidacji

np. „UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. ZESZYT DO REWALIDACJI CZ. 2”
Ćwiczenia służące rozwijaniu świadomości językowej, nauce
odczytywania mowy z ust, usprawnianiu słuchu fonemowego,
poznawaniu i utrwalaniu liter, nauce czytania ze zrozumieniem oraz
doskonaleniu sprawności manualnej

1

Podręcznik wspierający
naukę pisania i czytania

np. „Metoda dobrego startu – od słowa do zdania, od zdania do
tekstu” – Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym
rozwojem mowy i wadą słuchu. Jest to zestaw edukacyjny dostosowany
do potrzeb dzieci z wadą słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Może
być także wykorzystywany podczas zajęć z małymi dziećmi rozwijającymi
się prawidłowo.

Program multimedialny
wspierający terapię
logopedyczną

np. „Logo-Gry” - zestaw 26 gier wspomagających i uatrakcyjniających
terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także z
autyzmem, mutyzmem czy opóźnionym rozwojem umysłowym.
Program powinien posiadać minimalnie następujące elementy:
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1

1

- LOGO - Malarz
- LOGO – Kręcik
- LOGO – Poziom
- LOGO – Papuga
- LOGO – Locik
- LOGO – Cel
- LOGO – Szum
- LOGO – Łapka
- Interfejs foniczny
- Przewodnik metodyczny zawierający scenariusze zajęć logopedycznych
i zestaw 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków
- Profesjonalny mikrofon
- Nakładki na mikrofon (zachowanie zasad higieny podczas zajęć)
8.

9.

Program multimedialny
wspierający terapię
logopedyczną

PROGRAM
MULTIMEDIALNY
wspomagający trening
słuchowy oraz terapię
surdologopedyczną

np. „Logowirówki logopedyczne” oprogramowanie do wykorzystania w
szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, jak również podczas
korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i
terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej,
ćwiczeń artykulacyjnych, a także w przypadku występujących trudności
w opanowaniu czytania i pisania.

1

np. „MÓWIĄCE OBRAZKI 2.0”: zestaw ćwiczeń wspomagających trening
słuchowy oraz terapię surdologopedyczną.
Program opiera się na idei połączenia kolorowych plansz, animacji i
naturalnych odgłosów otaczającego nas świata, stanowiąc uniwersalne
narzędzie wspomagające terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z
zaburzeniami rozwoju języka i dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu.
Zestaw zawiera minimum następujące
kategorie tematyczne:
- Odgłosy zwierząt
- Instrumenty muzyczne
- Odgłosy środków komunikacji
- Odgłosy z życia domowego
- Odgłosy przyrody
- Określenia kolorów
- Określenia miejsca
Zestaw dodatkowo powinien zawierać:
-Profesjonalny mikrofon
- Nakładki na mikrofon – umożliwiają zachowanie zasad higieny podczas
zajęć
- „Przewodnik metodyczny”, zawierający scenariusze zajęć
logopedycznych oraz zestaw 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i
wierszyków
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1

10.

11.

12.

13.

14.

PROGRAM DO TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ

KARTY PRACY –
przedstawiające
PRZECIWIEŃSTWA

np. „PORUSZ UMYSŁ PLUS ĆWICZENIA WZROKOWO - SŁUCHOWE” Program wspierający pracę z dziećmi i młodzieżą. Szczególności zalecany
w przypadkach:
-dzieci z dezintegracją sensoryczną
-dzieci z dysleksją
-dzieci nadpobudliwie psychoruchowo
-dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
-dzieci zdolnych mogących dzięki programowi przyspieszyć tempo nauki.
Dodatkowo w programie znajduje się zestaw ćwiczeń ruchowych.

np. zestaw "Przeciwieństwa” przeznaczony dla osób z zaburzeniami
komunikacji językowej.
Zestaw zawiera minimum:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami
na
etykietki, dwustronnie zafoliowanych
- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach

KARTY ĆWICZEŃ przedstawiające
PYTANIA I
ODPOWIEDZI

np. zestaw "Pytam i Odpowiadam” przeznaczony jest dla wszystkich
osób z zaburzeniami komunikacji językowej

ZESTAW DO ĆWICZENIA
PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
I ROZWIJANIA
KONCENTRACJI
(Z PŁYTĄ CD)

np. "Świat dźwięków" – pomoc do ćwiczeń rozwijających uwagę i
pamięć słuchową. Zestaw składa się z płyty z nagraniami różnych
odgłosów i odpowiadających im ilustracji.
W zestawie zarejestrowane zostały dźwięki w dwudziestu kategoriach
tematycznych (m.in. odgłosy pojazdów, codzienne czynności, żywioły
natury, przyroda, urządzenia domowe, praca.)

TRENING SŁUCHUPUBLIKACJA
MULTIMEDIALNA NA
CD-ROM

np. „NAUCZ SIĘ ROZRÓŻNIAĆ GŁOSKI” Program edukacyjny do
ćwiczenia słuchu fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania
głosek, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Program składa się z
multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier
dziecko ćwiczy rozpoznawanie głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach
oraz w zdaniach.

1

1

1

1

1

Część 2:

Pomoce dydaktyczne do terapii tyflopedagogicznej

Lp.

1.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia
ĆWICZENIA DLA
UCZNIÓW STARSZYCH
KLAS SZKOŁY
PODSTAWOWEJ,
GIMNAZJALISTÓW I
LICEALISTÓW Z

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
np. „TRENUJ WZROK” – Ćwiczenia poprawiające, usprawniające i
ćwiczące małą grafomotorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę
i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie,
wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów,
pamięć wzrokową i logiczne myślenie.
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Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ZABURZONĄ
PERCEPCJĄ
WZROKOWĄ
ZESZYT Z POGRUBIONĄ
LINIĄ

32-kartkowy zeszyt w linie:
- pogrubione linie o wyższym kontraście,
- rozmiar zeszytu ok. 160x240mm
- powiększony odstęp między liniami - ok. 10mm
- margines ok. 19mm.

ZESZYT Z
POGRUBIONYMI
KRATKAMI

Zeszyt 32- kartkowy przygotowany z myślą o osobach słabowidzących.
Pogrubiona kratka wielkości 7x7 mm. Format ok. 241 x 160 mm

OPROGRAMOWANIE
EDUKACYJNE
ENCYKLOPEDIA
GEOGRAFII EUROPY

Encyklopedia geografii Europy w formie multimedialnej gry edukacyjnej,
zaprojektowana z myślą o dostępności dla osób niewidomych.

ĆWICZENIA
USPRAWNIAJĄCE
PERCEPCJĘ
WZROKOWĄ
KOORDYNACJĘ
RUCHOWOWZROKOWĄ I
ORIENTACJĘ
PRZESTRZENNĄ
ĆWICZENIA
USPRAWNIAJĄCE
ANALIZATOR
WZROKOWY
ĆWICZENIA
USPRAWNIAJĄCE
ANALIZATOR
WZROKOWY

np. „SUPEROKO” . Książka zawiera 52 propozycje zadań polegające na
rozpoznaniu i zaznaczeniu konturów różnych przedmiotów i postaci.
Stanowi kompleksowy materiał pomocny w rehabilitacji widzenia,
usprawnianiu percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz orientacji przestrzennej.

ĆWICZENIA PERCEPCJI
WZROKOWEJ DLA
DZIECI

np. „PERSKIE OKO” . Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe, dzięki
którym uczniowie będą między innymi sprawnie rozpoznawać litery i
zauważać drobne różnice między nimi, wyrobią sprawności
całościowego ujmowania wyrazu, kształcić pamięć wzrokową, wyrobią
sprawność prawidłowego odwzorowywania, usprawnią koordynację
wzrokowo-ruchową i czasowo-przestrzenną, oraz podnieść poziom
graficznego pisma.

ĆWICZENIA
ORIENTACJI
PRZESTRZENNEJ I
PERCEPCJI
WZROKOWEJ DLA
DZIECI

10

20

2

np. „WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ” Ćwiczenia usprawniające pamięć
bezpośrednią i rozpoznawczą, a także koncentrację uwagi uczniów.

np.. „SYLABOWE OKIENKA” W teczce znajduje się dwustronna gra
planszowa "Sylabowe okienka" wraz z zestawem kartoników, plansz z
materiałem obrazkowo-sylabowym oraz opisem zasad. Do gry dołączony
jest również zbiór ćwiczeń usprawniających analizator wzrokowy.

np. „NA GÓRZE CZY NA DOLE?” Celem ćwiczeń jest usprawnianie
orientacji przestrzennej oraz percepcji wzrokowej u dzieci w młodszym
wieku szkolnym. Dziecko ćwiczy na materiale obrazkowo-geometrycznoliterowym. Analizując układ przedmiotów w poszczególnych polach,
ćwiczy takie pojęcia, jak: na górze - na dole, nad - pod, przed - za, bliżej dalej, wyżej - niżej, pomiędzy, w środku, na zewnątrz - wewnątrz, prawo
- lewo.
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2

2

2

2

2

10.

11.

12.

13.

14.

ĆWICZENIA DLA
UCZNIÓW Z
ZABURZONĄ
PERCEPCJĄ
WZROKOWĄ

np. „SOKOLI WZROK” Ćwiczenia poprawiające i usprawniające: - małą
grafomotorykę, koordynację wzrokowo - ruchową, analizę i syntezę
wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie,
wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów oraz całych układów,
pamięć wzrokową i logiczne myślenie.

ĆWICZENIA DO PRACY Z
UCZNIEM O OBNIŻONEJ
SPRAWNOŚCI
WIDZENIA I
SPOSTRZEGANIA

np. „SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ” Ćwiczenia umożliwiające stopniowe
pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu dzieciom, które ze względu
na obniżoną sprawność widzenia i spostrzegania mają w tym zakresie
ograniczenia.

PROGRAM
ROZWIJAJĄCY
PERCEPCJĘ
WZROKOWĄ

np. „WZORY I OBRAZKI” Program rozwijający percepcję wzrokową.

KOLOROFON
SZEŚCIOKANAŁOWY
LED

Kolorofon sześciokanałowy LED
Wymagania minimalne:
Zasilanie: 14VDC/300mA (Zasilacz w zestawie)
Liczba diod LED: 6 modułów po 36 diod
Wymiary: ok. 360 x 350 x 140 mm (pojedynczy moduł ok.: 120 x 120x
125 mm)
Wymienne i przestawialne moduły
Sterowanie muzyką i prędkością
Moduły w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym.

2

2

2

OPROGRAMOWANIE
MULTIMEDIALNY
wspierający terapię
narządu wzroku

np. „GIMNASTYKA OKA CZYTELNIKA” Program, który pozwala
„rozruszać” narząd wzroku przed zajęciami z czytania i rozluźnić napięcie
akomodacyjne.

2

2

Część 3

Oprogramowanie do tyflopedagogiki

Lp.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
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Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

1.

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE,
które powiększa,
uwydatnia i czyta
głosem

np. „ZoomText MagReader 10” powiększa, uwydatnia i czyta
głosem syntetycznym wszystko, co znajduje się na ekranie komputera.
W zestawie z polskim syntezatorem.



















8 różnych trybów powiększania: pełny, nakładka, lupa, linijka
lub część w 4 odmianach
płynna nawigacja i powiększenie od 1 do 36 x
zaawansowane wygładzanie krawędzi dzięki technologii x-Font
filtracja kolorów polepsza czytelność tekstu i grafiki,
zmniejszając zmęczenie oczu; opcje rozszerzenia kolorów
zawierają szereg mechanizmów zmiany kolorów, jasności i
kontrastu
rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania,
można zmieniać wielkość i kolor wskaźnika oraz aktywować
poszukiwacz wskaźnika,
automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola
wsparcie dwóch monitorów pozwala pracować osobom
słabowidzącym i widzącym na jednym komputerze w trybach:
powiększenie poszerzone o drugi monitor, powiększenie
skopiowane na drugim monitorze oraz jednoczesne
wyświetlanie obrazu powiększonego i niepowiększonego
czytanie wszystkich elementów ekranu głosem syntetycznym
(regulowana ilość czytanej informacji i prędkości mowy)
ZoomText oferuje wiele narzędzi do szybkiego i łatwego
czytania dokumentów, stron internetowych i poczty
elektronicznej; każde z tych narzędzi posiada unikalne cechy,
które nadają się do poszczególnych zadań: AppReader czytanie
w odpowiedniej aplikacji bez zmiany wyglądu dokumentu i
DocReader czytanie dokumentów w specjalnym oknie, w
którym tekst jest sformatowany dla lepszej czytelności
elastyczne ustawianie gadatliwości umożliwiające ograniczenie
komunikatów słownych do poziomu wymaganego przez
użytkownika
w zestawie polski syntezator mowy Ivona głos Jacek oraz
syntezatory dla języków: angielskiego, francuskiego,
niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego; współpracuje z
programowymi syntezatorami mowy (dla języka polskiego:
Ivona, Syntalk, Spiker, RealSpeak)
w pełni spolszczony, łącznie z obszerną instrukcją obsługi
współpraca z systemami: MS Windows 2000, XP, Vista, 7 (MS
Vista i 7 również wersje 64-bitowe), 8, 10

2

Część 4

Pomoce dydaktyczne do LOGOPEDII oraz oprogramowanie terapeutyczne

Lp.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
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Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

1.

Oprogramowanie
komputerowe
( zestaw
profesjonalny)
do diagnozy i terapii
dysleksji

np. „eduSensus Dysleksja -

Pakiet profesjonalny cz. I i II”
Pakiety zawierają następujące elementy:
- Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny przeznaczony dla
dzieci z grupy ryzyka dysleksji
- Litery – moduł terapeutyczny łączący ćwiczenia z wielu obszarów:
koordynację ruchową, wzrokowo-słuchową, słuchowo-ruchową,
grafomotorykę, spostrzegawczość, a także pomaga kształtować
umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków

2

- Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł
diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat
- Trening słuchania, czytania i pisania cz. 1 – moduł terapeutyczny
przeznaczony dla dzieci w wieku 8-10 lat
Minimum 1000 interaktywnych ćwiczeń, 370 kart pracy do wydruku oraz
60 filmów przedstawiających ćwiczenia, zestaw podkładów dźwiękowych
do zajęć ruchowych;
2.

3.

Oprogramowanie
wspierające terapię
logopedyczną
- wersja rozszerzona

Oprogramowanie
komputerowe
wspierające terapię
logopedycznąwersja rozszerzona

np. „Multimedialne Rentgenogramy” - wersja rozszerzona
Oprogramowanie dydaktyczne i terapeutyczne w jednym.
Prezentacja dynamiczna realizacji wybranych głosek języka
polskiego. Forma taka pozwalająca zademonstrować ruchy
poszczególnych narządów artykulacyjnych oraz drogę powietrza
przy wymowie głosek. Zakres prezentowanych w "Wersji
rozszerzonej" animacji obejmuje 45 głosek: a, ą, b, bi, c, cz, ć, d, dz,
dź, dż, e, ę, f, fi, g, gi, h, hi, i, j, k, ki, l, li, ł, m, mi, n, ni, o, p, pi, r, s,
sz, ś, t, u, w, wi, y, z, ź, ż.

np. „Eduterapeutica Logopedia”
Narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwiający
wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów z różnych klas i
roczników.
Minimum 550 ćwiczeń (m.in. w formie rozbudowanych gier), w
tym
moduły terapeutyczne z zakresu:
* artykulacji głoski k, g
* mowy bezdźwięcznej
* słuchu fonematycznego
* jąkania – nowatorska metoda!
Z programem:
* słuchawki z mikrofonem
* program do kalibracji nagrań (poprawia jakość nagrań)
* naklejki – nagrody dla dzieci
* ćwiczenia do wydruku: minimum 600 karty pracy i wskazówki
dla opiekunów.

* zestaw minimum 39 kolorowych plansz – labiogramów
* minimum 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego
* memory logopedyczne (40 kartoników)
* plansze sytuacyjne
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2

2

4.

5.

Zestaw wspierający
terapię logopedyczną
Podręcznik ucznia +
Poradnik dla
rodziców i
nauczycieli + Film
dydaktyczny DVD
Wibrator
Logopedyczny
+ 5 końcówek

np. „Posłuchaj, jak mówię”
Zestaw zawiera:
Podręcznik ucznia + Poradnik dla rodziców i nauczycieli + Film
dydaktyczny DVD "Powiedz mi, co widzisz"

Wibrator logopedyczny
Zestaw do rehabilitacji aparatu mowy w którego skład wchodzi:
wibrator logopedyczny oraz akcesoria do wibratora w postaci 5
nasadek masujących:
"Łyżeczka twarda gładka"
"Łyżeczka miękka gładka"
"Probe tip"
"Preefere tip"
"Mini tip".

2

5

Całość zapakowana w pudełko z tworzywa sztucznego.

Część 5

Zestaw pomocy do gimnastyki korekcyjnej.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/

PIŁKA DO ĆWICZEŃ
45 CM

Piłka gimnastyczna o średnicy 45 cm. Wykonana jest z trwałej gumy,
wytrzymuje duże obciążenia.

PIŁKA DO ĆWICZEŃ
55 CM

Piłka gimnastyczna o średnicy 55 cm. Wykonana jest z trwałej gumy,
wytrzymuje duże obciążenia.

PIŁKA DO ĆWICZEŃ
65 CM

Piłka gimnastyczna o średnicy 65 cm. Wykonana jest z trwałej gumy,
wytrzymuje duże obciążenia.

PAŁKA DREWNIANA

Pałka drewniana o długości ok. 120 cm i średnicy ok. 2,8 cm. Pałka
przeznaczona jest do różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych.

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

1

1

1

12
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5.

MACZUGA DREWNIANA

Maczuga o długości ok. 35 cm wykonana z twardego drewna, służy do
gimnastyki sportowej w ćwiczeniach ruchowych i sprawnościowych.
6

6.

7.

8.

PIŁKA TYPU „JEŻ”

Gumowa piłka z kolcami o średnicy 9 cm nadająca się do ćwiczeń
rehabilitacji dłoni

KOMPLET TAŚM
ELASTYCZNYCH DO
ĆWICZEŃ

Komplet 3 taśm o długości 1,2 m.
Opór taśm:
Zielony - słaby
Czerwony - średni
Niebieski - mocny

OBCIĄŻNIKI MIĘKKIE NA
KOŃCZYNY

Zapinane na rzepy obciążniki wykonane z trwałych materiałów. Waga: 1
kg

2

1

2

9.

RINGO

Ringo o średnicy 20 cm.
4

10.

PIŁKA CIĘŻKA 500 g

Piłka ciężka o wadze 500 g i średnicy 16 cm.
1

11.

PIŁKA CIĘŻKA 1000 g

Piłka ciężka o wadze 1000 g i średnicy
18 cm.
1

12.

13.

PIŁKA CIĘŻKA 2000 g

OBRĘCZ HULA-HOP

Piłka ciężka o wadze 2000 g i średnicy
20 cm.

1

Obręcz Hula-Hop o średnicy 80 cm - przyrząd do gimnastyki
rehabilitacyjnej i korekcyjnej
6

14.

SKAKANKA SZNURKOWA
Z DREWNIANYMI
RĄCZKAMI

Skakanka sznurkowa z drewnianymi rączkami przeznaczona do ćwiczeń
oraz zabaw rekreacyjnych dla dzieci w każdym wielu.
Długość rączki: ok. 11 cm
Długość sznurka: ok. 2 m
Średnica sznurka: ok. 0,5 cm
Waga: ok. 0,1 kg
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12

15.

16.

17.

MASAŻER STÓP TYPU
„JEŻ”

HANTLE (PARA)

DESKA RÓWNOWAŻNA

Drewniany przyrząd do masażu stóp stosowany jest w profilaktyce i
rehabilitacji leczniczej osób dotkniętych chorobą reumatoidalną,
paraliżem, chorobami obwodowego układu nerwowego oraz układu
krwionośnego.
Długość: 29 cm.
Szerokość: 8 cm

2

Hantle rehabilitacyjne o wadze 1 kg. przeznaczone do ćwiczeń
usprawniających, kulturystycznych, gimnastyki zachowawczej i
rehabilitacji. Hantle pokryte są winylem.

2

Deska równoważna wykorzystywana do kształtowania reakcji
posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji równoważnych,
reakcji posturalnych w tle, reakcji postawy i ułożenia oraz reakcji
obronnych.

1

Część 6

Pomoce dydaktyczne do wsparcia ucznia młodszego etap edukacyjny I

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE DYDAKTYCZNE
wspierający terapię
dyskalkulii
ĆWICZENIA
WSPIERAJĄCE
GOTOWOŚĆ CZYTANIA I
CZYTANIE SYLABOWE

np. Program „Trening matematyczny - Pokonaj dyskalkulię”
wykorzystuje multimedialne ćwiczenia w formie zabaw i gier o trzech
poziomach trudności.

ZESZYT ĆWICZEŃ
ORTOGRAFICZNYCH

np. „LUBIĘ ORTOGRAFIĘ klasa 1”
Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne służące utrwalaniu i sprawdzaniu
wiedzy oraz kształceniu umiejętności poprawnego pisania.

12

OPROGRAMOWANIE
EDUKACYJNE do nauki
ortografii

np. "Bolek i Lolek ortografia", program edukacyjny przeznaczony dla
użytkowników od szóstego roku życia, zbiór czternastu zabaw z
ortografią.

2

ZESZYT ĆWICZEŃ do
nauki czytania

np. „DOBASOLI DO KANUKA” Zbiór nietypowych ćwiczeń do nauki
czytania zawierający zbudowane z sylab otwartych pseudowyrazy, czyli
słowa pozbawione znaczenia. Tak dobrany materiał sprawia, że dzieci
koncentrują się na odczytywaniu sylab, wyrazów, zdań

2

np. „Od obrazu do wyrazu”, zbiór ćwiczeń słuchowo-językowych,
wspierających dziecko we wstępnej nauce czytania.
2
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12

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ZBIÓR ZADAŃ do
łagodzenia trudności w
postrzeganiu liter b, d,
g, p

np. „TRUDNE LITERY” . Zadania mają na celu zapobieganie trudnościom
w prawidłowym spostrzeganiu, zapamiętywaniu i rozpoznawaniu liter b, d,
g, p – które są do siebie podobne pod względem kształtu, natomiast
inaczej ułożone w przestrzeni.

ZESZYT ĆWICZEŃ
związanych z
kojarzeniem i
dopasowywaniem

np. „CO DO CZEGO PASUJE” . Zadaniem dziecka jest odnalezienie i
zaznaczenie ramką odpowiedniego rysunku tworzącego logiczny związek z
obrazkiem umieszczonym na początku karty. Pomoc uczy logicznego
myślenia, kojarzenia i wzbogaca słownictwo. Pomoc posiada system
autokontroli na odwrocie każdej karty.
Zestaw składa się z:
-24 kart o wym. ok. 24,5 x 5,6 cm
- 24 plastikowych ramkek o wym. ok. 6,6 x 7,6 cm
np. „ZABAWY ORTOGRAFICZNE DLA DZIECI” Dzięki ćwiczeniom zawartym
w zeszycie dzieci poznają pisownię podstawowych wyrazów, takich jak:
jaskółka, jeż, groch, hełm. Dzieci uzupełniają w danym wyrazie literę lub
dwuznak, następnie wykonują ćwiczenie utrwalające pisownię tego słowa.
Mogą też pokolorować ilustrację, która po wycięciu stanie się podstawą
zabaw opisanych we wstępie. Do książeczki dołączono minisłowniczek
zawierający wszystkie wyrazy z ćwiczeń. Korzystając z niego, dziecko może
sprawdzić, czy dobrze wykonało zadanie.

ZESZYT ĆWICZEŃ
ORTOGRAFICZNYCH –
uzupełnianie i
utrwalanie

ZAGADKI
ORTOGRAFICZNE

Zbiór co najmniej 100 rymowanych zagadek przeznaczonych dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym, przede wszystkim dla tych, które mają
problemy z ortografią.

ZESTAW ĆWICZEŃ
TERAPEUTYCZNYCH dla
uczniów o
specyficznych
trudnościach w nauce
matematyki

np. „Aby polubić matematykę”

Zestawy ćwiczeń
ortograficznych

np. „BITY ORTOGRAFICZNE -1-4”
Zestawy do nauki ortografii w formie zabawy, uczą pisowni około 240
trudnych wyrazów. Wspomagają nie tylko nabywanie umiejętności
poprawnego pisania, ale rozwija także pamięć, grafomotorykę oraz
umiejętność czytania.

- zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I–III szkoły
podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
Oprócz zadań pozycja zawiera karty do ćwiczeń z układankami, ilustracje
lub graficzne przedstawienia działań

TESTY SPRAWDZAJĄCE
umiejętność czytania ze
zrozumieniem

np. „CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM”
Testy pomagają rozwinąć umiejętności czytania ze zrozumieniem i
przygotować dzieci do sprawdzianu kompetencji.

KARTY PRACY z
matematyki

np. „Matematyka. Karty pracy do ćwiczeń w domu i w szkole" ćwiczenia zgodne z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego.

Zestawy ćwiczeń do
nauki czytania metodą
symultanicznosekwencyjną

np. PAKIET "MOJE SYLABKI" - ZESTAWY 1-5” zawiera 5 teczek A4 + 64
karty + 21-stronicowa broszura z opisem metody i poleceniami do
ćwiczeń.
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2

12

2

2

2

2

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

GRA EDUKACYJNA
kształtująca słuch
fonemowy

GRA EDUKACYJNA
rozwijająca znajomość
samogłosek i
spółgłosek

np. „GŁOSKI DO ZABAWY” - kształtująca słuch fonemowy (umiejętność
analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowosłuchowo-ruchową, koncentrację słuchową, umiejętności bardzo ważne w
nauce czytania i pisania.
Zawiera 55 kart, 55 ilustracji, planszę
5 pionków, kostkę.

2

np. gra „Samogłoski i spółgłoski” Zawartość opakowania:












tabliczki z samogłoskami 36 szt
tabliczki ze spółgłoskami 70 szt
tabliczki joker 2 szt
klepsydra
worek
półki na tabliczce 4 szt
żetony 20 szt
kostka cyfr
karty pomocnicze 3 szt
instrukcja

Książka do treningu
czytania

np. „„3 2 1 0 START”. CZYTANIE TRENINGOWE”

Książka do treningu
czytania

np. „CHCĘ DOBRZE CZYTAĆ” nauka czytania oparta na metodzie czytania
sylabami, zawiera kilkadziesiąt wierszy o tematyce bliskiej dziecku. Dzięki
kolorystycznemu wydzielaniu sylab, dziecko powinno bez problemu
przeczytać utwór, a następnie rozwiązać znajdujące się pod nim zadania.

2

12

LOTERYJKI
OBRAZKOWOSYLABOWE

np. „Loteryjki obrazkowo-sylabowe” - minimum 25 kolorowych kart w
teczce A4 służących nauce czytania

ĆWICZENIA
GRAFOMOTORYCZNE
USPRAWNIAJĄCE RĘKĘ
PISZĄCĄ

np. „ZWIERZACZKI I SZLACZKI”. Zeszyt ćwiczeń opracowany z myślą o
dzieciach mających trudności z kształtnym pisaniem.

ĆWICZENIA
GRAFOMOTORYCZNE
USPRAWNIAJĄCE RĘKĘ
PISZĄCĄ”

np. „ZACZYNAM PISAĆ LITERY” Zeszyt zawiera ćwiczenia grafomotoryczne
mające pomóc dzieciom w poznaniu liter łacińskich używanych w alfabecie
polskim oraz w nauce ich kształtnego pisania.

ZESZYT DO KALIGRAFII

np. „„SAM PISZĘ”. Ćwiczenia zawarte w zeszycie uczą je prawidłowego
kierunku kreślenia liter przy zachowaniu właściwych kształtów i proporcji,
wyrabiają płynność ruchu, kształcą koordynację wzrokowo-ruchową,
doskonalą tempo pisania.

12

2

12
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12

12

23.

TESTY ORTOGRAFICZNE

Zbiór różnorodnych zadań do ćwiczenia ortografii dla uczniów klasy I
12

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ćwiczenia ortograficzne

Ćwiczenia ortograficzne

np. „ORTOGRAFIA ZE SKRZATEM” , zestaw ćwiczeń służących
przyswojeniu i utrwaleniu w piśmie określonych ortogramów oraz
wzmocnienie czujności ortograficznej dziecka.
np. „Ortografia dla najmłodszych” , zestaw kart pracy z ćwiczeniami
dotyczącymi zasad pisowni (u/ó, ch/h, rz/ż) oraz zadaniami dotyczącymi
utraty dźwięczności spółgłosek na końcu lub w środku wyrazu, pisowni
zakończeń bezokoliczników (-źć/-ść), partykuły nie, liczebników i innych.

GRA EDUKACYJNA
kształtująca słuch
fonemowy

np. „SYLABY DO ZABAWY”Gra kształtująca słuch fonemowy (umiejętność
analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowosłuchowo-ruchową, koncentrację słuchową, umiejętności bardzo ważne w
nauce czytania i pisania.

ĆWICZENIA W PISANIU
- SZLACZKI

np. "Ćwiczenia w pisaniu". Zawierają ćwiczenia do nauki pisania, zalecane
dla dzieci przygotowujących się do szkoły, wszystkich chcących
udoskonalać swoje pismo i mających problemy z poprawnym kreśleniem
liter.

ĆWICZENIA W PISANIU
– kaligrafia

np. "Ćwiczenia w pisaniu” – zeszyt zawierający ćwiczenia związane z
koordynacją wzrokowo-ruchową, analizą i syntezą wzrokową oraz
słuchową i ruchową, sprawność manualną, koncentrację i pamięć.

CZYTANIE ZE
ZROZUMIENIEM DLA
DZIECI Z
ZABURZENIAMI
KOMUNIKACJI
JĘZYKOWEJ

np. „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”. Zestaw służy doskonaleniu umiejętności
czytania ze zrozumieniem. Teksty opisujące świat wokół dziecka i
powiązane z nimi ćwiczenia zostały skomponowane tak, aby usprawniać
rozwój myślenia i mowy, wspomagać proces rozumienia, rozwijać system
semantyczny i syntaktyczny.

GRA EDUKACYJNA do
rozwijania kompetencji
matematycznych

np. „SUPERMATEMATYK”. Zawartość opakowania: 72 tabliczki z liczbami,
36 tabliczek znaków, 55 kat liczb, worek, notes, 4 półeczki, klepsydra,
instrukcja.

- ĆWICZENIA
WYRÓWNAWCZE DLA
KL. 1-2

np. "MAŁYMI KROCZKAMI” . Ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z
trudnościami edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowego
treningu manualnego. Zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania,
które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji
wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania.

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE EDUKACYJNE do terapii
DYSKALKULI

np. „Eduterapeutica Dyskalkulia” , multimedialny program
diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0-3, wykazującymi
specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program
umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy
ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Program zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń
diagnostycznych, 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22
ćwiczenia filmowe, 11 interaktywnych gier i zabaw, 163 karty pracy
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33.

34.

KARTY PRACY do
terapii DYSKALKULII

Zestaw kart pracy np. Eduterapeutica Dyskalkulia, do wspierania i
terapii uczniów wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko
rozumianej dyskalkulii.

2

Książka do nauki
czytania

np. "Literka za literką" adresowana jest do dzieci rozpoczynających
naukę w szkole. Dziecko może z niej korzystać na zajęciach dodatkowych,
jak również w ramach ćwiczeń utrwalających w domu.

2

Część 7

Pomoce dydaktyczne do wsparcia ucznia młodszego, zajęć kompensacyjnokorekcyjnych/wyrównawczych, etap edukacyjny II

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/

Zestaw 2 zeszytów
edukacyjnoterapeutycznych dla
uczniów z dysgrafią z
klas IV-VI szkoły
podstawowej”

np. ORTOGRAFFITI „OD DYSGRAFII DO KALIGRAFII. Zestaw 2 zeszytów
edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z dysgrafią z klas IV-VI szkoły
podstawowej. Zeszyty wdrażają do poprawnego pisania pod względem
graficznym (czytelność, estetyka) oraz poprawiają tempo pisania.

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE DYDAKTYCZNE DO
NAUKI ORTOGRAFII

np. „TRENING ORTOGRAFICZNY. POKONAJ DYSORTOGRAFIĘ”, program
multimedialny do nauki poprawnego pisania zawierający co najmniej 660
zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, podzielonych na trzy
niezależne działy: ‘rz i ż’, ‘ó i u’ oraz ‘ch i h’ oraz 20 udźwiękowionych
dyktand, pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji.
Program pomaga uniknąć popełniania błędów.

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE DLA
UCZNIÓW KLAS 4-6”

np. „Ortografki” , zeszyt ćwiczeń polecany dla klas IV-VI. Teksty i ćwiczenia
zawarte w zeszycie pomagają przypomnieć i utrwalają zasady
ortograficzne. Teksty są podzielone według trudności ortograficznych.
Omówione są szczegółowo "ó" i "u", "ż" i "rz", "h" i "ch" oraz pisownia
przeczenia "nie" z częściami mowy.

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE DLA
UCZNIÓW KLAS 4-6”

np. "Ortografia w szkole podstawowej" i to zeszyt ćwiczeń, który rozwija
umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym i pomaga
uczniom w lepszym przygotowaniu się do sprawdzianu szóstoklasisty.
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Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

30

3

30

30

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE i
GRAMATYCZNE DLA
UCZNIÓW KLAS 4-6”

np. „Gramatyka I Ortografia dla klas 4-6” wzbogacają i utrwalają wiedzę
uczniów z zakresu komunikacji językowej, najmniejszych cząstek mowy i
pisma, słownictwa, ortografii, części mowy.

3

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE i
GRAMATYCZNE DLA
UCZNIÓW KLAS 4-6”

Treści zawarte w zeszycie ćwiczeń ,np. „Gramatyka I Ortografia dla klas 5”
,wzbogacają i utrwalają wiedzę uczniów z zakresu komunikacji językowej,
fonetyki, części mowy, składni, ortografii i interpunkcji.

3

„GRAMATYKA I
ORTOGRAFIA.”
ĆWICZENIA DLA
UCZNIÓW KLAS 4- 6

Zeszyt ćwiczeń, np. „Gramatyka i Ortografia dla klasy VI”, zawiera treści,
które wzbogacą
i utrwalą wiedzę uczniów z zakresu:
- komunikacji językowej,
- słownictwa i słowotwórstwa,
- części mowy,
- fonetyki,
- ortografii i interpunkcji,
- składni,

3

TESTY DLA KLASY 4
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w
zakresie czytania ze
zrozumieniem

Testy, np. „Czytanie nie jest trudne”, kl. IV, pomoc w doskonaleniu
umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w
klasie czwartej.

TESTY DLA KLASY 5
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w
zakresie czytania ze
zrozumieniem

Testy, np. „Czytanie nie jest trudne”, kl. V, pomoc w doskonaleniu
umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w
klasie piątej.

3

TESTY DLA KLASY 6
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w
zakresie czytania ze
zrozumieniem

Testy, np. „Czytanie nie jest trudne”, kl. VI, pomoc w doskonaleniu
umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w
klasie szóstej.

3

Zestaw ĆWICZEŃ Z
GRAMATYKI DLA
KLASY 6.

np. „Gramatyka w szkole podstawowej” część 1 i 2 - zeszyty ćwiczeń,
które rozwijają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym i pomagają uczniom w lepszym przygotowaniu się do
sprawdzianu szóstoklasisty.

3

np. „Nowe dyktanda 4-6” , zbiór różnorodnych tekstów dyktand do
czytania dzieciom. W zależności od wieku ucznia danej klasy dyktanda
różnią się długością i poziomem trudności.

30

DYKTANDA DLA KLAS
4-6 SZKOŁA
PODSTAWOWA
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3

13.

14.

15.

16.

17.

ĆWICZENIA
KALIGRAFICZNE

ĆWICZENIA
REDAKCYJNE. SZKOŁA
PODSTAWOWA.
KLASA 4

ĆWICZENIA
REDAKCYJNE. SZKOŁA
PODSTAWOWA.
KLASA 5

ĆWICZENIA
REDAKCYJNE. SZKOŁA
PODSTAWOWA.
KLASA 6

OPROGRAMOWANE
EDUKACYJNE DO NAUKI
MATEMATYKI „NA
WESOŁO”

Ćwiczenia kaligraficzne, np. „Piszę po śladzie, cz. II”, przeznaczone są dla
uczniów klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum mających trudności w
opanowaniu poprawnej grafiki pisma. Zawierają 109 stron liter alfabetu
według kolejności ich wprowadzania w trakcie nauki szkolnej. Każda litera
podzielona jest na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem
prawidłowego kierunku. Wzory opracowanych liter oraz ich części
napisane są przerywaną linią, a w końcowym etapie ćwiczenia linią ciągłą
o mniej intensywnym kolorze.
Ćwiczenia redakcyjne, np. „Pisanie nie jest Trudne!” pomogą w
przygotowaniu ucznia do redagowania różnych form wypowiedzi
pisemnych, jakimi w kolejnych klasach szkoły podstawowej powinien się
swobodnie posługiwać. W klasie 4 ćwiczenia obejmują takie formy, jak:
- plan;
- opowiadanie;
- opis przedmiotu;
- list prywatny;
- kartka pocztowa;
- zaproszenie;
- ogłoszenie;
- zawiadomienie.
Ćwiczenia redakcyjne, np. „Pisanie nie jest Trudne!” pomogą w
przygotowaniu ucznia do redagowania różnych form wypowiedzi
pisemnych, jakimi w kolejnych klasach szkoły podstawowej powinien się
swobodnie posługiwać. W klasie 5 ćwiczenia obejmują takie formy, jak:
- redagowanie przepisu kulinarnego
- redagowanie instrukcji
- opis obrazu
- opis krajobrazu
- sprawozdanie
- opis postaci rzeczywistej.
Ćwiczenia redakcyjne, np. „Pisanie nie jest Trudne!” pomogą w
przygotowaniu ucznia do redagowania różnych form wypowiedzi
pisemnych, jakimi w kolejnych klasach szkoły podstawowej powinien się
swobodnie posługiwać. W klasie 6 ćwiczenia obejmują takie formy, jak:
- plan szczegółowy
- list oficjalny
- streszczenie
- zapis w tabeli
- opis postaci literackiej
- opis obrazu.
Gra edukacyjna, np. "Matematyka na wesoło" - połączenie kursu
multimedialnego i zabawy. Rozwija ona wiedzę nie tylko z zakresu
przedmiotu, lecz także zdolność logicznego myślenia, łączenia faktów i
wnioskowania.
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3

3

3

3

18.

19.

20.

21.

22.

OPROGRAMOWANE
EDUKACYJNE DO
TERAPII
DYSORTOGRAFII
(LICENCJA
WIELOSTANOWISKOW
A)

np. „Dysortografia 2006/2007” zawierający wiadomości na temat pisowni
u/ó, rz/ż, ch/h.
348 ćwiczeń ucząco – sprawdzających obejmujących przepisywanie,
podpisywanie obrazków, uzupełnianie zdań, ćwiczenie pisania ze słuchu,
ćwiczenie pisania z pamięci, - rodziny wyrazów,
- ćwiczenia na materiale niewyrazowym, - układanki z puzzli, porównywanie ciągów
- znajdowanie obrazków niemających par

ĆWICZENIA
WYRÓWNAWCZE Z
MATEMATYKI,
KLASA 4

np. „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”. Ćwiczenia wyrównawcze dla uczniów,
którzy mają trudności w nauce matematyki i chcą uzupełnić braki w
biegłości rachunkowej.
Zadania w obrębie tematów są uszeregowane zgodnie z zasadą
stopniowania trudności – na każdym etapie jest 12 zadań. Na końcu
zeszytu znajdują się odpowiedzi do wszystkich zadań.

ĆWICZENIA
WYRÓWNAWCZE Z
MATEMATYKI,
KLASA 5

np. „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”. Ćwiczenia wyrównawcze dla uczniów,
którzy mają trudności w nauce matematyki i chcą uzupełnić braki w
biegłości rachunkowej.
Zadania w obrębie tematów są uszeregowane zgodnie z zasadą
stopniowania trudności – na każdym etapie jest 12 zadań. Na końcu
zeszytu znajdują się odpowiedzi do wszystkich zadań.

LICZENIE W ZAKRESIE
100 DZIESIĄTKAMI

Ćwiczenia
matematyczne DODAWANIE DO 10000

np. „LOGICO PICCOLO. „ĆWICZENIA W LICZENIU. LICZENIE W ZAKRESIE
100 DZIESIĄTKAMI. Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książeczki
„Liczenie w zakresie 100 dziesiątkami”:
-Różne sposoby liczenia przedmiotów
-Porównywanie liczb, znak >
-Porównywanie liczb, znak <
-Wskazywanie brakującej liczby w określonym ciągu liczbowym
-Opisywanie układu elementów za pomocą dodawania
-Dodawanie do siebie pełnych dziesiątek w zakresie 100
-Opisywanie układu elementów za pomocą odejmowania
-Odejmowanie pełnych dziesiątek w zakresie 100
np. LOGICO PICCOLO. „ĆWICZENIA W LICZENIU. LICZENIE W ZAKRESIE 10
000. WPROWADZENIE Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książeczki
„Liczenie w zakresie 10000.Wprowadzenie”:
-tworzenie liczb
-liczebniki i liczby - przyporządkowywanie
-układ pozycyjny - zapis liczb
-ciągi liczbowe - uzupełnianie brakującej liczby
-wskazywanie danej liczby na osi liczbowej
-porównywanie liczb – zastosowanie znaków: „>” oraz „<”
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ćwiczenia/zabawa
dydaktyczna
matematyczna DODAWANIE DO 100

np. "Piramida matematyczna M1" , zestaw 36 trójkątów, które zawierają
zadania matematyczne. Rozwiązywanie każdego z 49 zadań to kolejny
krok na drodze do zbudowania piramidy.

3

Ćwiczenia / zabawa
dydaktyczna
matematyczna
TABLICZKA MNOŻENIA

np. "Piramida matematyczna M2" , gra o zbliżonych zasadach do gry w
domino. Dokładanie kolejnych elementów łączy się z rozwiązywaniem
zadań dotyczących tabliczki mnożenia. W efekcie powstaje sporych
rozmiarów piramida złożona z 49 trójkątów.

3

Ćwiczenia ortograficzne
- ZASADY PISOWNI - Ó,
U, RZ, Ż, CH, H

np. „Piramida ortograficzna P1”. Dzieci na podstawie 30 zadań uczą się
prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,. W zestawie znajduje się
25 trójkątów.

3

Ćwiczenia ortograficzne
ZASADY PISOWNI –
WYMIENNE ó, u, rz, ż,
ch, h

np. „Piramida ortograficzna P2”. Gra zawiera 30 zadań, dzięki którym
dziecko może przyswoić sobie zasady pisowni wyrazów zawierających ó, u,
rz, ż, ch, h wymienne. Zestaw zawiera 25 trójkątów.

Zestaw ćwiczeń
ortograficznych dla II
etapu edukacyjnego

np. „Ortografia. Zasady i
ćwiczenia”, ćwiczenia dostosowane
do potrzeb uczniów z problemami o charakterze dyslektycznym. Minimum
łącznie 200 stron.

OPROGRAMOWANIE
EDUKACYJNE DO NAUKI
GEOMETRII (obliczenia i
pomiary)

Program Didakta -„ Geometria (Obliczenia i pomiary) , przykłady i zadania
do samodzielnego ćwiczenia i sprawdzenia wiadomości w zakresie figur i
brył geometrycznych.

OPROGRAMOWANIE
EDUKACYJNE DO NAUKI
GEOMETRII (zadania
konstrukcyjne)

np. Didakta - Geometria (Zadania konstrukcyjne), MULTILICENCJA do
nauki figur geometrycznych.

Zestaw edukacyjny do
nauki ortografii z
wykorzystaniem
koncepcji inteligencji
wielorakich

np. 7 WALIZEK. INTELIGENCJE WIELORAKIE W NAUCZANIU ORTOGRAFII”
Książka i 2teczki, w których znajdują się materiały (m.in. 118 kart pracy
do skserowania, zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h i ch do wycięcia i
wykorzystania w takcie zabaw (ortobanki).

3

3

3

3

3

Część 8

Pomoce dydaktyczne do zajęć kompensacyjno-korekcyjnych/wyrównawczych III etap
edukacyjny
Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
Nazwa
Ilość sztuk /
zestawów/
Lp.
przedmiotu
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
kompletów
zamówienia
odpowiadające potrzebom zamawiającego Partner Projektu RPLD.11.01.02-10-A007/16: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50
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wymagania minimalne/
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z RZ WYMIENNYM

np. „ORTOGRAFFITI 1 PISOWNIA WYRAZÓW Z RZ WYMIENNYM”. Zeszyt
ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających
trudności w nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w
szkole i w domu. Autor:

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z RZ NIEWYMIENNYM

np. ORTOGRAFFITI 2 PISOWNIA WYRAZÓW Z RZ NIEWYMIENNYM”.
ZESZYT ĆWICZEŃ Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją
(dysortografią) lub mających trudności w nauce ortografii przeznaczony do
pracy terapeutycznej w szkole i w domu.

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z RZ PO
SPÓŁGŁOSKACH

np. ORTOGRAFFITI 3 PISOWNIA WYRAZÓW Z RZ PO SPÓŁGŁOSKACH”.
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub
mających trudności w nauce ortografii przeznaczony do pracy
terapeutycznej w szkole i w domu.

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z Ż WYMIENNYM

np. „ORTOGRAFFITI 4 PISOWNIA WYRAZÓW Z Ż WYMIENNYM”. Zeszyt
ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających
trudności w nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w
szkole i w domu. Autor: Jolanta Studnicka
Wydawnictwo: Operon

ZESZYT ĆWICZEŃPISOWNIA WYRAZÓW
Z Ż NIEWYMIENNYM

np. „ORTOGRAFFITI 5 PISOWNIA WYRAZÓW Z Ż NIEWYMIENNYM”.
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub
mających trudności w nauce ortografii przeznaczony do pracy
terapeutycznej w szkole i w domu.

ZESZYT ĆWICZEŃPISOWNIA WYRAZÓW
Z U; Ó

np. „ORTOGRAFFITI 6 PISOWNIA WYRAZÓW Z U; Ó”. Zeszyt ćwiczeń dla
uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających trudności w
nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w szkole i w domu.
Autor: Jolanta Studnicka

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z CH; H

np. „ORTOGRAFFITI 7 PISOWNIA WYRAZÓW Z CH; H”. Zeszyt ćwiczeń dla
uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających trudności w
nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w szkole i w domu.

ZESZYT ĆWICZEŃ PISOWNIA WYRAZÓW
Z Ę; EN; EM; Ą; OM

np. „ORTOGRAFFITI 8 PISOWNIA WYRAZÓW Z Ę; EN; EM; Ą; OM”. Zeszyt
ćwiczeń dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających
trudności w nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w
szkole i w domu.

ZESZYT ĆWICZEŃ
GRAFOMOTORYCZNYC
H

np. „ORTOGRAFFITI 9 ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE”. Zeszyt ćwiczeń
dla uczniów gimnazjum z dysleksją (dysortografią) lub mających trudności
w nauce ortografii przeznaczony do pracy terapeutycznej w szkole i w
domu.
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ĆWICZENIA W
CZYTANIU ZE
ZROZUMIENIEM (CH-H,
Ą-Ę, JI-II)”

np. „ORTOGRAFFITI CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (CH-H, Ą-Ę, JI-II)”
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum utrwalający poprawną pisownię
wyrazów z Ch-h, A-Ę, Ji-Ii rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i
usprawniają percepcję słuchową.

ĆWICZENIA W
CZYTANIU ZE
ZROZUMIENIEM (RZ-Ż,
U-Ó)”

np. „ORTOGRAFFITI CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (RZ-Ż, U-Ó)” Zeszyt
ćwiczeń dla uczniów gimnazjum utrwalający poprawną pisownię wyrazów
z rz-ż i u-ó rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i usprawniają
percepcję słuchową.

ZBIÓR ĆWICZEŃ
USPRAWNIAJĄCYCH
UMIEJĘTNOŚĆ
CZYTANIA

np. „WYGRAJ Z DYSLEKSJĄ Książka zawiera zbiór ćwiczeń
usprawniających umiejętność czytania. Znajdują się tutaj ćwiczenia
odnoszące się do wszystkich procesów związanych z czytaniem:
postrzegania, rozpoznawania i rozumienia. Ćwiczenia są tak dobrane, aby
zarówno usprawnić działanie funkcji percepcyjno-motorycznych
(percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową,
grafomotorykę), jak i rozwinąć funkcje umysłowe (koncentrację, pamięć,
myślenie), a wreszcie by wzbogacić słownictwo i zasób wiedzy ucznia.

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE DLA
KLAS 1-3 GIMNAZJUM

np. "Ortografia w gimnazjum" zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów, służący
rozwijaniu ich sprawności językowej, kształceniu umiejętności
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz lepszemu
przygotowanie do egzaminów końcowych.

ĆWICZENIA
GRAMATYCZNE DLA
KLAS 1 GIMNAZJUM

np. „Gramatyka w gimnazjum kl. 1”
część 1 i 2 - seria zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów, służąca rozwijaniu
ich sprawności językowej, kształceniu umiejętności poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym oraz lepszemu przygotowaniu do
egzaminów końcowych.

ĆWICZENIA
GRAMATYCZNE DLA
KLAS 2 GIMNAZJUM

np. „Gramatyka w gimnazjum kl. 2”
część 1 i 2 - seria zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów, służąca rozwijaniu
ich sprawności językowej, kształceniu umiejętności poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym oraz lepszemu przygotowaniu do
egzaminów końcowych.

ĆWICZENIA
GRAMATYCZNE DLA
KLAS 3 GIMNAZJUM.

np. „Gramatyka w gimnazjum kl. 3”
część 1 i 2 - seria zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów, służąca rozwijaniu
ich sprawności językowej, kształceniu umiejętności poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym oraz lepszemu przygotowaniu do
egzaminów końcowych.

ZBIÓR ZADAŃ Z
MATEMATYKI dla
KLASY I GIMNAZJUM

np. Zbiór zadań „Matematyka. Gimnazjum 1” zawierający różnorodne
zadania - prowadzące do rozumienia i operowania pojęciami
matematycznymi, doskonalące umiejętności wykonywania działań i
przekształceń oraz kształcące przetwarzanie informacji tekstowych,
liczbowych i graficznych.

ZBIÓR ZADAŃ Z
MATEMATYKI dla
KLASY I I GIMNAZJUM

np. Zbiór zadań „Matematyka.
Gimnazjum 2” zawierający różnorodne zadania - prowadzące do
rozumienia i operowania pojęciami matematycznymi, doskonalące
umiejętności wykonywania działań i przekształceń oraz kształcące
przetwarzanie informacji tekstowych, liczbowych i graficznych.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ZBIÓR ZADAŃ Z
MATEMATYKI dla
KLASY III GIMNAZJUM

np. Zbiór zadań „Matematyka.
Gimnazjum 3” zawierający różnorodne zadania - prowadzące do
rozumienia i operowania pojęciami matematycznymi, doskonalące
umiejętności wykonywania działań i przekształceń oraz kształcące
przetwarzanie informacji tekstowych, liczbowych i graficznych.

TESTY MATEMATYCZNE
DLA GIMNAZJUM

Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów wskazane w podstawie
programowej. Zawierają zadania zamknięte i otwarte, różne typy zadań
otwartych zgodnie z Informatorem CKE oraz propozycje rozwiązań. Mogą
być wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów próbnych, do ćwiczeń
na lekcji lub samodzielnej pracy ucznia w domu.

ZBIÓR ZADAŃ Z
MATEMATYKI DO
GIMNAZJUM – kl. I

ZBIÓR ZADAŃ Z
MATEMATYKI DO
GIMNAZJUM – kl. II

ZBIÓR TESTÓW Z
JĘZYKA POLSKIEGO.
KLASA 1 GIMNAZJUM

np. „MATEMATYKA 1” SERIA MATEMATYKA Z PLUSEM z modułami
ćwiczeniowymi z powtórką najważniejszych wiadomości w formie
prostych pytań wprowadzających, z typowymi zadaniami ćwiczącymi
określone umiejętności, z zadaniami problemowymi, pozwalającymi na
stosowanie zdobytej wiedzy oraz na opracowywanie własnej strategii, z
krótkimi 2- lub 3-zadaniowymi testami. Zadania w zbiorze są dostosowane
do możliwości każdego ucznia – uwzględniają potrzeby najsłabszych,
rozwijają też umiejętności uzdolnionych.
np. „MATEMATYKA 2” SERIA MATEMATYKA Z PLUSEM z modułami
ćwiczeniowymi z powtórką najważniejszych wiadomości w formie
prostych pytań wprowadzających, z typowymi zadaniami ćwiczącymi
określone umiejętności, z zadaniami problemowymi, pozwalającymi na
stosowanie zdobytej wiedzy oraz na opracowywanie własnej strategii, z
krótkimi 2- lub 3-zadaniowymi testami. Zadania w zbiorze są dostosowane
do możliwości każdego ucznia – uwzględniają potrzeby najsłabszych,
rozwijają też umiejętności uzdolnionych.
np. „Język polski” Zbiór testów kl. 1 gimnazjum”, zbiór ćwiczeń i testów z
języka polskiego.
Książka zawiera testy do czytania ze zrozumieniem, jak również obszerną
wiedzę o języku polskim. Są też zadania z dziedziny literatury i kultury.
Końcowa cześć książki zawiera 4 sprawdziany. Książka zawiera także
odpowiedzi.

ZBIÓR TESTÓW Z
JĘZYKA POLSKIEGO.
KLASA 2 GIMNAZJUM

np.„Język polski Zbiór testów kl. 2 gimnazjum” zbiór ćwiczeń i testów z
języka polskiego. Zawiera testy z czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia
gramatyczne oraz zadania z literatury i kultury. Dzięki kluczowi odpowiedzi
uczniowie samodzielnie sprawdzą swoją wiedzę. Na końcu książki znajdują
się 4 testy sprawdzające, które pozwolą powtórzyć cały materiał.

ZBIÓR TESTÓW Z
JĘZYKA POLSKIEGO.
KLASA 3 GIMNAZJUM

np. „Język polski Zbiór testów kl. 3 gimnazjum”, zbiór ćwiczeń i testów z
języka polskiego. Książka zawiera testy do czytania ze zrozumieniem, jak
również obszerną
wiedzę o języku polskim. Są też zadania z dziedziny literatury i kultury.
Końcowa cześć książki zawiera 4 sprawdziany.
Książka zawiera także odpowiedzi.

OPROGRAMOWANIE
TERAPEUTYCZNE
OGÓLNOROZWOJOWE

np. „Porusz Umysł Plus” obejmujący - ćwiczenia językowe, ćwiczenia
matematyczno-pamięciowe, ćwiczenia wzrokowo-słuchowe, minimum 43
ćwiczenia łącznie.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

OPROGRAMOWANIE
TERAPEUTYCZNE
OGÓLNOROZWOJOWE
- ĆWICZENIA
MATEMATYCZNOPAMIĘCIOWE

np. „Porusz Umysł Plus Ćwiczenia Matematyczno-Pamięciowe”: program
ogólnorozwojowy dla dzieci są to Ćwiczenia matematyczno-pamięciowe
kształtujące i rozwijające:
-umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych
-myślenie matematyczne
-pamięć
-myślenie logiczne
-umiejętności kojarzenia i wyobraźnię
-koncentrację uwagi i spostrzegawczość
-sprawność fizyczną

OPROGRAMOWANIE
EDUKACYJNE DO
TERAPII DYSKALKULIAI
W GIMNAZJUM

Program multimedialny , np. „Dyskalkulia dla gimnazjum II” przeznaczony
dla uczniów gimnazjum, szczególnie dla tych ze specyficznymi
trudnościami w nauce matematyki. Obejmuje zadania:
- Obliczanie wartości wyrażeń
- Redukowanie wyrażeń podobnych
- Wyłączanie przed nawias
- Mnożenie jedno i dwumianów
- Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie
- Rozwiązywanie równań
- Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia
codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII.

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ó-u.
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII.

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii rz - ż dla uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII.

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ch-h.
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII.

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą – om – on , ę – em – en.. Dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

ZESZYT DO ĆWICZENIA
PISANIA

Zeszyt o formacie A6. Liczba kartek: 50. Kartki białe w czarne linie

ZESZYT DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM DO NAUKI
CZYTANIA ZE
ZROZUMIENIEM”

np. „CZYTAM ZE ZROZUMIENIEM” Prezentowane w zeszycie ćwiczenia
rozwijają umiejętność czytania na trzech poziomach: – biegłe poruszanie
się po tekście w poszukiwaniu różnorodnych informacji, – świadome
przetwarzanie danych, wyciąganie wniosków, analizowanie,
przekształcanie informacji na inną formę zapisu niż sam tekst, np. rysunek,
tabela, wykres, – interpretowanie, odczytywanie intencji, widzenie
sensów całościowo i tworzenie treści analogicznych, tworzenie treści w
opozycji do tekstu czytanego lub treści inspirowanych tekstem.

ZBIÓR ĆWICZEŃ DLA
UCZNIÓW z DYSGRAFIĄ

3

3

3

3

3

3

13

3

np. „Wygraj z Dysgrafią” ćwiczenia łagodzące trudności w pisaniu.
3

Partner Projektu RPLD.11.01.02-10-A007/16: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

Strona 22 z 31

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

TRENING
KONCENTRACJI

np. „Trening koncentracji dla uczniów” -zawiera wiele gier, zabaw i
ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji.

Zbiór ćwiczeń dla
uczniów mających
kłopoty z
rozpoznawaniem
liter podobnych
graficznie

np. Litery Graficznie Podobne Też Łatwe! Rozpocznij I Zapamiętaj” to
zbiór ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mających
kłopoty z rozpoznawaniem liter podobnych graficznie: m, n, u, w, b, d, g,
p, l, ł, t, a, o.

DYKTANDA GRAFICZNE

np. „WZORY DYKTAND GRAFICZNYCH „Znajdujące się w zeszycie wzory
dyktand są dobrym ćwiczeniem dla dzieci zdolnych, z zaburzeniami natury
dyslektycznej, z deficytem uwagi, jak również upośledzonych w stopniu
lekkim i mających większe ograniczenia grafomotoryczne, nie wyłączając
dzieci z porażeniem mózgowym.

ZESTAW ĆWICZEŃ
KONCENTRACJI

ĆWICZENIA
KALIGRAFICZNE

np. „ĆWICZĘ KONCENTRACJĘ” - zestaw ćwiczeń mający na celu
doskonalenie zdolności koncentracji i uwagi.
Poszczególne ćwiczenia oparte są na zasadzie precyzyjnego łączenia
punktów i odwzorowania kształtów.

np. Ćwiczenia kaligraficzne „Piszę po śladzie, cz. II” zawierające 109 stron
liter alfabetu według kolejności ich wprowadzania w trakcie nauki szkolnej
Każda litera podzielona jest na elementy ułatwiające kształtne pisanie z
zachowaniem prawidłowego kierunku. Wzory opracowanych liter oraz ich
części napisane są przerywaną linią, a w końcowym etapie ćwiczenia linią
ciągłą o mniej intensywnym kolorze.

Zbiór ćwiczeń
rozwijających uwagę i
pamięć słuchową.

np. "Świat dźwięków PŁYTĄ CD " to propozycja ćwiczeń rozwijających
uwagę i pamięć słuchową. Zestaw składa się z płyty z nagraniami różnych
odgłosów i odpowiadających im ilustracji.

GRA DYDAKTYCZNA do
rozszerzania zasobu
leksykalnego

np. „„MISTRZ SŁOWA”. W trakcie swojej kolejki każdy z graczy stara się
jak najszybciej ułożyć słowo z literek znajdujących się na wyrzuconych z
kubka kostkach. Czas układania odmierzany jest zawsze przez klepsydrę.
Po ułożeniu słowa określa się jego wartość punktową (wg podanej w
instrukcji skali) i wpisuje się do rubryki gracza. Zwycięzcą zostaje ten, kto
zdobędzie najszybciej ustaloną wcześniej ilość punktów.

GRA DYDAKTYCZNA do
rozszerzania zasobu
leksykalnego

np. „REMIK SŁOWNY” Remik słowny to gra dydaktyczna wymagająca od
graczy myślenia, wnikliwej obserwacji i prawidłowych skojarzeń.
Uczestnicy gry wzbogacają swoje słownictwo i znajomość ortografii.
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44.

45.

46.

GRA EDUKACYJNA do
rozszerzania zasobu
leksykalnego

np. „SŁOWNY EKSPRES” - słowna, w której gracze muszą wykazać się
spostrzegawczością, refleksem i celnością skojarzeń. Ten, kto szybciej
potrafi ułożyć wyraz z karcianych liter, uderza w dzwonek i zgarnia
nagrodę. Gra jest treningiem refleksu, percepcji, spostrzegawczości i
myślenia, a przede wszystkim poprawnej pisowni.

GRA EDUKACYJNA do
rozszerzania zasobu
leksykalnego i nauki
sylabowania

np. „Sylaby w dominie” - gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swą spostrzegawczość, refleks,
kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną pisownię
budowanych wyrazów.

3

GRA EDUKACYJNA
EDUKACYJNA do
rozszerzania zasobu
leksykalnego

np. „Scrabble” - gra polegająca na wymyślaniu powiązanych ze sobą słów i
układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę. Słowa
należy ułożyć z płytek, na których znajdują się słowa o różnej wartości
punktowej, a wygrywa ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej
punktów.

3

3

Część 9

Pomoce dydaktyczne do rewalidacji I etap edukacyjny

Lp.

1.

2.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia
PROGRAM
MULTIMEDIALNY DO
WSPOMAGANIA
ROZWOJU

PROGRAM
MULTIMEDIALNY DO
WSPOMAGANIA
ROZWOJU

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
np. „Wspomaganie rozwoju.
Z Tosią przez pory roku” . Zakres tematyczny:
„Zima, czyli przygody Tosi w krainie śniegu”
„Wiosna, czyli Tosia wśród zieleni i kwiatów”
„Lato, czyli wakacje Tosi”
„Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści”
Każda z płyt zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie
trudności, kształcące w zakresie dziesięciu różnych sprawności.

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

3

np. „Wspomaganie Rozwoju - „Tosia i przyjaciele”.
Oprogramowanie przeznaczone do rozwijania koncentracji uwagi,
wzbogacania słownictwa, poszerzania kompetencji językowych,
poszerzania wiedzy dzieci.
Zakres tematyczny:
3




Dzień Tosi
W domu i na podwórku

Funkcje aplikacji:
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Część 10
Pomoce do rewalidacji II etap edukacji

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia
Zeszyty
wspomagające
rozwój
podstawowych
umiejętności
matematycznych dla
kl. IV i V
Zeszyty
wspomagające
rozwój
podstawowych
umiejętności
matematycznych dla
kl. V i VI
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii
kl. IV-V
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii
kl. V-VI
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii –
pisownia CH, H
kl. IV-V

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
np. „Ortograffiti

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

Matematyka bez trudności - zeszyt ćw. IV - V cz. 1”
3

np. „Ortograffiti

Matematyka bez trudności - zeszyt ćw. V- VI cz. 2”
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę MIKS poziom pierwszy - zeszyt ćw. IV-V”
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę MIKS poziom drugi - zeszyt ćw. V-VI”
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę CH, H poziom pierwszy, zeszyt ćw IV-V”
3
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografiipisownia CH, H,
kl. V-VI
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii,
pisownia RZ, Ż,
kl. IV-V
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii,
pisownia RZ, Ż,
kl. V-VI
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii –
pisownia Ó, U –
kl. IV-V
Zeszyty ćwiczeń do
pracy terapeutycznej
dla uczniów z
dysleksją lub
mających trudności
w nauce ortografii,
pisownia Ó, U –
kl. V-VI
Zeszyty ćwiczeń
sprawdzających
zrozumienie tekstu
czytanego – kl. IV

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę CH, H poziom drugi zeszyt ćw V-VI”

Zeszyty ćwiczeń
sprawdzających
zrozumienie tekstu
czytanego – kl. V

np. „Czytania ze zrozumieniem – kl. 5”

3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę RZ, Ż poziom pierwszy, zeszyt ćw. IV-V „
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę RZ, Ż poziom drugi zeszyt ćw. V-VI”
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę Ó, U poziom pierwszy - zeszyt ćw. IV-V”
3

np. „Ortograffiti
Czytam, rozumiem, piszę Ó, U poziom drugi - zeszyt ćw. V-VI”
3

np. „Czytania ze zrozumieniem – kl. 4”
Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. W oparciu o
fragment utworu oraz materiał zgromadzony w ćwiczeniach, uczeń
wykonuje dłuższą pracę redakcyjną.

Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. W oparciu o
fragment utworu oraz materiał zgromadzony w ćwiczeniach, uczeń
wykonuje dłuższą pracę redakcyjną.
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3

3

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zeszyty ćwiczeń
sprawdzających
zrozumienie tekstu
czytanego – kl. VI

np. „Czytania ze zrozumieniem – kl. 6”
Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. W oparciu o
fragment utworu oraz materiał zgromadzony w ćwiczeniach, uczeń
wykonuje dłuższą pracę redakcyjną.

3

Ćwiczenia
wyrównawcze z
matematyki, kl. IV

np. Matematyka kl. 4 - ćwiczenia wyrównawcze
Ćwiczenia wyrównujące z matematyki dla uczniów klasy 4 szkoły
podstawowej. Zbiór 40 kart pracy zawiera zadania z następujących
działów:
- Figury geometryczne
- Ułamki
- Liczby i działania
- Czas i kalendarz

3

Zeszyty do
rewalidacji
dla klas 4-6

np. „Zajęcia rewalidacyjne klasy 4-6 zeszyt ćwiczeń”
Pomoc do wyrównywanie różnic rozwojowych w zakresie
spostrzegania, logicznego myślenia, pamięci, grafomotoryki.

Zestawy ćwiczeń do
nauki o języku- kl. IV

np. „Lubię gramatykę kl. 4”

3

Zestaw ćwiczeń i kompendium wiedzy do nauki o języku dla uczniów klas
4. Do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kompensacyjnokorekcyjnych. Zestaw ćwiczeń gramatycznych z zakresu: składni, ćwiczeń
syntaktycznych (związanych z rozpoznawaniem podmiotu i orzeczenia),
związków wyrazowych, ćwiczeń frazeologicznych, odmiennych i
nieodmiennych części mowy, fonetyki, słowotwórstwa oraz stylistyki.
Układ materiału ma charakter koncentryczno-spiralny, to znaczy, że jest
powtarzany, utrwalany i rozszerzany w kolejnych klasach.

3

Zestawy ćwiczeń
gramatycznych dla kl.
5-6

np. „Gramatyka bez tajemnic kl.5-6”
Zestaw ćwiczeń do nauki o języku dla uczniów klas 5 i 6. zawierający
bogaty zakres ćwiczeń gramatycznych.
Książka prezentuje i pozwala ćwiczyć zagadnienia gramatyczne w
naturalnych, dostosowanych do wieku uczniów kontekstach, które
odwołują się do życia codziennego i zainteresowań dzieci.

3

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. IV

np. „Matematyka wyd. CES - zbiór testów kl. 4”

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. V

np. „Matematyka wyd. CES - zbiór testów kl. 5”

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. VI

np. „Matematyka wyd. CES - zbiór testów kl.6”

Książka podzielona na działy tematyczne, na końcu których znajdują się
zadania z omówionego tematu. W zestawie także klucz odpowiedzi do
wszystkich zadań oraz cztery testy z wiedzy ogólnej.

Książka podzielona na działy tematyczne, na końcu których znajdują się
zadania z omówionego tematu. W zestawie także klucz odpowiedzi do
wszystkich zadań oraz cztery testy z wiedzy ogólnej.

Książka podzielona na działy tematyczne, na końcu których znajdują się
zadania z omówionego tematu. W zestawie także klucz odpowiedzi do
wszystkich zadań oraz cztery testy z wiedzy ogólnej.
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3

3

3

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. IV

np. „Język polski wyd. CES – zbiór testów kl. 4”

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. V

np. „Język polski wyd. CES – zbiór testów kl. 5”

Ćwiczenia
powtarzającoutrwalające z
matematyki, kl. VI

np. „Język polski wyd. CES – zbiór testów kl. 6”

Zeszyty ćwiczeń z j.
polskiego –
gramatyka, kl. VI

Części mowy, budowa zdań, słowotwórstwo i wiele fragmentów literatury
polskiej, Zestaw testów i ćwiczeń, sprawdzające wiedzę z zakresu
literatury, kultury i gramatyki a także rozumienia czytanego tekstu.
Pytania, krzyżówki i rebusy. Do wszystkich zadań podany jest klucz
odpowiedzi, umożliwiający samodzielne sprawdzenie swoich
umiejętności.
Części mowy, budowa zdań, słowotwórstwo i wiele fragmentów literatury
polskiej, Zestaw testów i ćwiczeń, sprawdzające wiedzę z zakresu
literatury, kultury i gramatyki a także rozumienia czytanego tekstu.
Pytania, krzyżówki i rebusy. Do wszystkich zadań podany jest klucz
odpowiedzi, umożliwiający samodzielne sprawdzenie swoich
umiejętności.
Części mowy, budowa zdań, słowotwórstwo i wiele fragmentów literatury
polskiej, Zestaw testów i ćwiczeń, sprawdzające wiedzę z zakresu
literatury, kultury i gramatyki a także rozumienia czytanego tekstu.
Pytania, krzyżówki i rebusy. Do wszystkich zadań podany jest klucz
odpowiedzi, umożliwiający samodzielne sprawdzenie swoich
umiejętności.
Zbiór pozwala również przygotować się do egzaminu kończącego naukę w
szkole podstawowej.
np. „Gramatyka – A. Stypka kl. 6 – cz. I”,
które rozwijają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym. Teksty wykorzystane w ćwiczeniach poszerzają wiedzę ogólną,
a cytaty z literatury uwrażliwiają na piękno języka i kształtują umiejętność
czytania ze zrozumieniem.

Zeszyty ćwiczeń z j.
polskiego –
gramatyka, kl. VI

np. „Gramatyka – A. Stypka kl. 6 – cz. II”,

Zeszyty ćwiczeń z j.
polskiego –
ortografia dla kl. 4-6

np. „Ortografia w szkole podstawowej
kl. 4-6

które rozwijają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym. Teksty wykorzystane w ćwiczeniach poszerzają wiedzę ogólną,
a cytaty z literatury uwrażliwiają na piękno języka i kształtują umiejętność
czytania ze zrozumieniem.

Zestaw ćwiczeń.

3

3

3

3

3

3

Część 11
Pomoce do rewalidacji III etap edukacji

Lp.

1.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia
ĆWICZENIA
REWALIDACYJNE DLA
GIMNAZJUM

Przykładowa pomoc lub opis pomocy równoważnej
/zakres merytoryczny, edukacyjny i przeznaczenie
odpowiadające potrzebom zamawiającego wymagania minimalne/
np. „Zajęcia rewalidacyjne”. Zeszyt ćwiczeń do wyrównywania różnic
rozwojowych w zakresie np. spostrzegania, logicznego myślenia, pamięci,
grafomotoryki.
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Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

3

2.

3.

4.

5.

6.

Zbiór ćwiczeń dla
gimnazjalistów w
zakresie pisania

np. „LEKCJE PISANIA DLA GIMNAZJALISTÓW I NIE TYLKO” - zbiór ćwiczeń
dla gimnazjalistów do kształcenia umiejętności konstruowania różnych
form wypowiedzi pisemnych.

Testy usprawniające
naukę czytania ze
zrozumieniem dla
gimnazjalistów

np. „CZYTAM I ROZUMIEM” Testy usprawniające naukę czytania ze
zrozumieniem.

PORADNIK JĘZYKOWY

np. „POPRAWNIE PO POLSKU”. Poradnik wyjaśniając wiele wątpliwości
językowych, czyni zrozumiałymi wyrazy trudne i rzadko spotykane,
odkrywa tajemnice pochodzenia wielu wyrazów, objaśnia zawiłości
pisowni oraz interpunkcji.

3

3

ĆWICZENIA
KALIGRAFICZNE DLA
GIMNAZJUM

np. „Piszę po śladzie, cz. II" przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI oraz
starszych mających trudności w opanowaniu poprawnej grafiki pisma.

PORADNIK
LOGOPEDYCZNY

np. „GIMNASTYKA DLA JĘZYKA”. Zbiór wierszy mających na celu
wyćwiczyć u czytelnika poprawną dykcję i wymowę.

Zestaw ćwiczeń do
czytania ze
zrozumieniem dla
gimnazjalistów (ch, h,
ą, ę)

np. „Ortograffiti. Zeszyt ćwiczeń. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, jiii)”. Ćwiczenia utrwalają poprawną pisownię wyrazów z ch-h, ą-ę, ji-ii ,
rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i usprawniają percepcję
słuchową

Zestaw ćwiczeń do
czytania ze
zrozumieniem dla
gimnazjalistów (rz, z, ó,
u)

np. „Ortograffiti. Zeszyt ćwiczeń. Czytanie ze zrozumieniem (rz, z, ó, u)”.
Ćwiczenia utrwalają poprawną pisownię wyrazów z ch-h, ą-ę, ji-ii ,
rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i usprawniają percepcję
słuchową

Zestaw ćwiczeń
ortograficznych dla
gimnazjalistów –
pisownia „rz”

np. „ORTOGRAFFITI 2. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym”. Zestaw
ćwiczeń dla uczniów mających trudności w nauce ortografii.

Zestaw ćwiczeń
ortograficznych dla
gimnazjalistów –
pisownia „u, ó”

np. „ORTOGRAFFITI 6. Pisownia wyrazów z u, ó”. Zestaw ćwiczeń dla
uczniów mających trudności w nauce ortografii.

Zestaw ćwiczeń
ortograficznych dla
gimnazjalistów –
pisownia „rz”

np. „ORTOGRAFFITI 1. Pisownia wyrazów z rz wymiennym”. Zestaw
ćwiczeń dla uczniów mających trudności w nauce ortografii.

3

3

3

3

3

3

3

3
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7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zestaw ćwiczeń
ortograficznych dla
gimnazjalistów –
pisownia „ż”

np. „ORTOGRAFFITI 2. Pisownia wyrazów z ż wymiennym”. Zestaw
ćwiczeń dla uczniów mających trudności w nauce ortografii.

Ćwiczenia
GRAMATYCZNE DO
GIMNAZJUM - DLA
KLASY 1

np. „Gramatyka w gimnazjum” - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów,
mający na celu rozwijanie ich sprawności językowej, kształcenie
umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz lepsze
przygotowanie do egzaminów końcowych.

Ćwiczenia
GRAMATYCZNE DO
GIMNAZJUM - DLA
KLASY 2

np. „Gramatyka w gimnazjum” - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów do
rozwijania sprawności językowej, kształcenie umiejętności poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym oraz lepsze przygotowanie do
egzaminów końcowych.

Ćwiczenia
GRAMATYCZNE DO
GIMNAZJUM - DLA
KLASY 3

np. „Gramatyka w gimnazjum” - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów,
mający na celu rozwijanie ich sprawności do rozwijania sprawności
językowej, kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się
językiem ojczystym

ĆWICZENIA
ORTOGRAFICZNE DO
GIMNAZJUM DLA KLAS
1–3

np. „Ortografia w gimnazjum” - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów, do
rozwijania sprawności językowej, kształcenie umiejętności poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym

3

KARTY PRACY DO
TERAPII DYSLEKSJI

Zestaw kart pracy, np.” Eduterapeutica” przeznaczony jest do wspierania i
terapii uczniów wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko
rozumianej dysleksji.

3

ZESZYT ĆWICZEŃ Z
JĘZYKA POLSKIEGO

3

3

3

3

np. „Jesteś między nami cz. 1” – zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3

15.

ZESZYT ĆWICZEŃ Z
JĘZYKA POLSKIEGO

np. „Jesteś między nami” cz. 2 - zeszyt ćwiczeń do przeznaczone dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..
3

16.

ZESZYT ĆWICZEŃ Z
JĘZYKA POLSKIEGO

np. „Jesteś między nami” zeszyt 2 cz. 1 - zeszyt ćwiczeń dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3

17.

ZESZYT ĆWICZEŃ Z
JĘZYKA POLSKIEGO

np. „Jesteś między nami” zeszyt 2 cz. 2 – zeszyt ćwiczeń dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

KARTY PRACY Z JĘZYKA
POLSKIEGO DLA
GIMNAZJUM

np. „ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH ”. Zbiór zawiera m.in.: schematy do
analizy i interpretacji tekstów literackich zestawy zadań testowych
ćwiczenia leksykalne bloki do pracy metodami aktywnymi.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII
Ó-U”

Książka do nauki ortografii zalecana do wykorzystania na zajęciach
edukacyjnych i terapeutycznych.

ZESZYT ĆWICZEŃ DO
NAUKI ORTOGRAFII 2
RZ-Ż

Książka do nauki ortografii zalecana do wykorzystania na zajęciach
edukacyjnych i terapeutycznych.

DYKTANDA I
ĆWICZENIA Z
ORTOGRAFII DLA
GIMNAZJUM

np. "Dyktanda i ćwiczenia z ortografii" - zbiór dyktand i ćwiczeń dla
uczniów klas 1 - 3 gimnazjum.

ĆWICZENIA Z
ORTOGRAFII I
INTERPUNKCJI DLA
GIMNAZJALISTÓW

np. „ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA DLA GIMNAZJALISTÓW” , zawiera 6
scenariuszy lekcji wraz z ćwiczeniami i testami sprawdzającymi dla
uczniów, zgodnych z formą egzaminu gimnazjalnego. oraz karty pracy z
ćwiczeniami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

ZADANIA TESTOWE Z
JĘZYKA POLSKIEGO DLA
PIERWSZEJ KLASY
GIMNAZJUM

np. „ZADANIA TESTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PIERWSZEJ KLASY
GIMNAZJUM” – pozycja zawiera 10 testów: 5 o charakterze wyłącznie
polonistycznym i 5 o takim charakterze, jaki jest przewidywany w części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, łączących zagadnienia z zakresu
języka polskiego, historii oraz sztuki.

ĆWICZENIA W
CZYTANIU ZE
ZROZUMIENIEM DLA
UCZNIÓW GIMNAZJUM

np. „JUŻ LUBIĘ CZYTAĆ”. Pozycja służy do usprawniania techniki czytania,
ćwiczenia rozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu, utrwala
gramatykę i ortografię, uczy się samodzielnej pracy.
Książka jest przeznaczona dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
oraz gimnazjum.

ĆWICZENIA W PISANIU
DLA GIMNAZJUM

np. „PISZĘ BEZBŁĘDNIE” Zeszyt ćwiczeń ortograficznych dla uczniów
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

3

3

3

3

3

3

3

3

1. W ramach jednej części zamówienia dany tytuł, pozycja, rodzaj pomocy może
wystąpić tylko raz (np. w cz. 10 pozycje 14, 15, 16 i 17 nie mogą być tożsame).
2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów,
wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy
konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty
przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów,
materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych
niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
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