Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Łapy

Zadanie 1
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do Przedszkola nr 1 w Łapach
Lp
.

Jednostka
Ilość
miary

Artykuł

Opis

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.

Sztuka

1

2.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i
myszki

Zestaw

1

3.

Walizka
logopedyczna

Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3
łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń
logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów
medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15

Sztuka

1

Sztuka

1

4.
Kostka
kieszonkami

z

cm.
5.

Tablet

6.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior


System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
 Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
 Procesor: minimum 4 rdzenie
 Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
 Pamięć RAM: minimum 2 GB

Sztuka

17

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
min.
20
konspektów
pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i
medale)
7.

Mikroskop

8.

Lupa
powiększające

9.

Kompas

Mikroskop z powiększeniem w zakresie
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle
przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego ustawiania.
Wyposażenie minimalne:
• gotowe preparaty (4 szt.)
• szkiełka przedmiotowe (4 szt.)
• szkiełka nakrywkowe (8 szt.)
• plastikowe pudełko na preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta; pipeta, probówka, patyczek
preparacyjny
• igła preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki
• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy

10.

11.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.
„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

12.

Kurtyna teatralna

13.

Parawan
teatrzykowy

14.

Zestaw pacynek

15.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy
świnki z płytą CD

16.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam

punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

Sztuka

1

W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt
- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
- Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja

Sztuka

1

Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie
i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm
Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Zestaw

1

Sztuka

1

historyjkę"

cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty

17.

Książka
typu
„Trening słuchu”

18.

Gra
typu
dźwiękowe

19.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

20.

Komplet rytmiczno ruchowy - zestaw

21.

Piórka dekoracyjne

22.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD
Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Zestaw do zajęć składający się z min. 43
elementów. Zawartość minimalna:
- min. 10 kolorowych lin (wymiary min.: dł. 3
metry, śr. 9 mm)
- min. 6 wstążek podwójnych w min. 6
kolorach
- min. 10 zwiewnych chust (wymiary min.:40
x 40 cm)
- min. 4 piłki
- min. 2 pary klawesów –
- min. 4 dzwonki na rączce
- min. 4 muzyczne jajka
- min. 1 tamburyn
- min. 1 bębenek z pałeczką
- min. 1 trójkąt
- torba do przechowywania
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy

lotto

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

3

Zestaw

1

Zestaw

1

Zestaw

1

23.

Dźwiękowe lusterko

24.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

25.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

26.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

27.

(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu
kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Sztuka

1

Zestaw

44

Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles

Zestaw

1

- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
28.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri
-

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

29.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

25

30.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat
- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

31.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
B typu Tom and Keri

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy

Zestaw

1

- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
32.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

25

33.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

34.

Zestaw box
Tom and Keri

typu

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz
Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)
Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

35.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu
PLUS Tom and Keri,
poziom A

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS - Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki

Zestaw

1

Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
36.

Zestaw 4 koszy

37.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 1

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30
x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 25 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 25 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 6 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 144 szt.
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 25
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12
kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
25
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 25
szt.
•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
25
szt.
• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 25 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 25 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
250
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 3
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm2
komplety,
• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 1
szt.

Sztuka

1

Zestaw

1

38.

Kasa sklepowa

39.

Straganik narożny

40.

Multikącik

41.

Wózek na zakupy

42.

Kosz z artykułami
spożywczymi

43.

Koszyki na zakupy

44.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

45.

Pieniądze

46.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Straganik
ze
skrzyneczkami

47.

• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
24
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 1 komplet
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2
x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 1 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 3 komplety
Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Do zabaw w sklep, bądź teatr, spełnia także
funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z
kieszeniami do przechowywania pacynek oraz
półeczki do eksponowania książek lub
akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. •
wym. min. 109 x 1500 cm • wys. blatu 62 - 66
cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z
drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,
ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Straganik wykonany z lakierowanej sklejki, z
minimum 10 skrzyneczkami na warzywa i
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Sztuka
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Zestaw

2

Zestaw

2

Sztuka
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48.

Zestaw
owoców
zabawkowych

owoce,
pozwalający
na
ekspozycję
sprzedawanych towarów. Wym. min. 65 x 25 x
125 cm • wys. blatu 51-54 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm

Zestaw

2

Miejsce dostawy:
Przedszkole nr 1, 18-100 Łapy, ul. Polna 27
Dane do faktury:
Przedszkole nr 1, 18-100 Łapy, ul. Polna 27
Nabywca:
Gmina Łapy
18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Zadanie 2
NIP 9662106860
Odbiorca:
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek,
edukacyjnych programów komputerowych, tabletów, książek, gier do Przedszkola nr 2 w
Łapach
Lp
.

Jednostka
Ilość
miary

Artykuł

Opis

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.

Sztuka

1

2.

Pomoc edukacyjna
typu Słyszę, widzę i
wymawiam.
Ćwiczenia kinestezji
artykulacyjnej

Sztuka

1

3.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i
myszki

Zestaw

1

4.

Walizka

Pomoc edukacyjna do ćwiczeń kinestezji
artykulacyjnej: głosek środkowojęzykowych
(ś/si;
ź,
zi;
ć,
ci;
dź/dzi)
przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, dz) i
przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, ż/rz,cz,
dż). Każdej grupie głosek powinien być
przyporządkowany symbol i kolor ułatwiający
dziecku zapamiętanie układu narządów
artykulacyjnych. Zawierająca min. 58 kart A4,
2 karty A4 dwustronne, 6 kartoników z
symbolami
Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3
łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń

Sztuka

1

logopedyczna

5.
Kostka
kieszonkami

z

logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów
medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15
cm.

Sztuka
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6.

Program - do zajęć
korekcyjnokompensacyjnych
typu
Przedszkolak
na start

Program mulitmedialny rozwijający funkcje
percepcyjno-motoryczne, do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym. Zawierający min.:
1. 150 ćwiczeń w min. 5 grupach
tematycznych:
percepcja
słuchowa
i
umiejętności językowe – min. 60 ćwiczeń,
percepcja wzrokowa – min. 22 ćwiczenia,
motoryka mała – min. 18 ćwiczeń, motoryka
duża – min. 28 ćwiczeń, umiejętności
matematyczne – min. 22 ćwiczenia;
2. min. 28 filmów prezentujących ćwiczenia
ruchowe
3. min. 80 kart pracy do wydruku
4. kreator scenariuszy
5. aplikację nauczyciela
6. funkcję zapewniającą możliwość dodawania
własnych zasobów podczas tworzenia zajęć
7. kreator metodyczny
8. kreator dyplomów
9. nadaje się do użycia tablicach
interaktywnych

Sztuka

1

7.

Program
komputerowy
do
zajęć
korekcyjnokompensacyjnych
typu
Pierwsze
kontakty
z
komputerem,
pierwsze
sukcesy,
Pakiet 2

Zestaw zawierający programy przeznaczone
do wspomagania rozwoju dzieci w wieku 2-5
lat zawierające zabawy słowem oraz zabawy
wspomagające
rozwój.
Program
umożliwiający: ćwiczenia z wyrazami
dźwiękonaśladowczymi, badanie i terapię
artykulacji, ćwiczenie fluencji słownej poprzez
zabawę. W zestawie płyty z muzyką
relaksacyjną, naklejki motywacyjne, ilustracje
z kategorii: sport, muzyka, zwierzęta.

Sztuka

1

8.

Fakturowe jabłko

9.

Panel sensoryczny

10.

Labirynt
magnetyczny

11.

Tablet

12.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior

Pomoc dydaktyczna w kształcie jabłka- do
wykorzystania
podczas
zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych,
wykonana
lakierowanej sklejki, w kolorze czerwono –
zielonym. Wymiary min. 13 x 12 cm.
Pomoc dydaktyczna wykonana ze sklejki z
rożnymi fakturami do edukacji sensorycznej –
dotyk. Z możliwością zainstalowania na
ścianie. W zestawie elementy mocujące do
ściany o wym. Wymiary min. 30 x 30 cm. W
zestawie odpowiednia listwa do tabliczek
manipulacyjnych.

Sztuka

1

Sztuka

1

Drewniana pomoc dydaktyczna do ćwiczenia
ręki i koordynacji wzrokowo ruchowej z
magnetyczną wskazówką za pomocą, której
doprowadza się element (kulkę)do celu.
Mocowany do ściany o wymiarach 35 - 40 x
35 – 40 cm.
 System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
 Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
 Procesor: minimum 4 rdzenie
 Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
 Pamięć RAM: minimum 2 GB

Sztuka

1

Sztuka

24

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.

Sztuka

2

Sztuka

2

W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
- min. 20 konspektów pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i
medale)
13.

Mikroskop

Mikroskop z powiększeniem w zakresie
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle

14.

Lupa
powiększające

15.

Zestaw pencet

16.

Kompas

17.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.
„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

18.

19.

Kurtyna teatralna

przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego
ustawiania.
Wyposażenie
minimalne:
•
gotowe
preparaty
(4
szt.)
•
szkiełka
przedmiotowe
(4
szt.)
•
szkiełka
nakrywkowe
(8
szt.)
•
plastikowe
pudełko
na
preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta;
pipeta,
probówka,
patyczek
preparacyjny
•
igła
preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki
• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
Wykonany ze stali nierdzewnej długość 13- 16
cm. W skład zestawu wchodzi min. 26 sztuk.;
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy
punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

Sztuka
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Zestaw

1

Sztuka

2

Sztuka
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W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt
- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
- Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja

Sztuka

2

Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie
i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm

Sztuka

2

20.

Parawan
teatrzykowy

21.

Zestaw pacynek

22.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy
świnki z płytą CD

23.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam
historyjkę"

24.

Książka
typu
„Trening słuchu”

25.

Gra
typu
dźwiękowe

26.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

27.

Komplet rytmiczno ruchowy - zestaw

lotto

Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10
cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty

Sztuka

2

Zestaw

2

Zestaw
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Sztuka
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Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD
Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Zestaw do zajęć składający się z min. 43
elementów. Zawartość minimalna:
- min. 10 kolorowych lin (wymiary min.: dł. 3
metry, śr. 9 mm)
- min. 6 wstążek podwójnych w min. 6
kolorach

Sztuka
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Sztuka
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Sztuka
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Zestaw
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28.

Piórka dekoracyjne

29.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

30.

Dźwiękowe lusterko

31.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

32.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

- min. 10 zwiewnych chust (wymiary min.:40
x 40 cm)
- min. 4 piłki
- min. 2 pary klawesów –
- min. 4 dzwonki na rączce
- min. 4 muzyczne jajka
- min. 1 tamburyn
- min. 1 bębenek z pałeczką
- min. 1 trójkąt
- torba do przechowywania
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy
(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu
kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 31-34 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 31-34 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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Zestaw
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Sztuka
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Zestaw
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Zestaw
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33.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 31-34 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

2

34.

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 31-34 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

2

35.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri
-

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

2

36.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

36

37.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat

Zestaw

2

- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
38.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
B typu Tom and Keri

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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39.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

36

40.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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41.

Zestaw box
Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz
Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)

Zestaw
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typu

Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
42.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu
PLUS Tom and Keri,
poziom A

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS - Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki
Pomoce z pozycji 35- 42 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
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43.

Zestaw 4 koszy
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44.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 2

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30
x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 44 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 44 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 10 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 252 szt. (po
min.
21
szt.
każdego
koloru)
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 44
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12
kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
44
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 44
szt.
•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
44
szt.

Zestaw
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• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 44 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 44 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
500
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 5
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm3
komplety,
• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 2
szt.
• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
42
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 2 komplety
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2
x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 2 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 4 komplety
45.

Kasa sklepowa

46.

Straganik narożny

47.

Multikącik

48.

Wózek na zakupy

Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Do zabaw w sklep, bądź teatr, spełnia także
funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z
kieszeniami do przechowywania pacynek oraz
półeczki do eksponowania książek lub
akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. •
wym. min. 109 x 1500 cm • wys. blatu 62 - 66
cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z
drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
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49.

Kosz z artykułami
spożywczymi

50.

Koszyki na zakupy

51.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

52.

Pieniądze

53.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Straganik
ze
skrzyneczkami

54.

55.

Zestaw
owoców
zabawkowych

56.

Komputer przenośny

bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,
ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Straganik wykonany z lakierowanej sklejki, z
minimum 10 skrzyneczkami na warzywa i
owoce,
pozwalający
na
ekspozycję
sprzedawanych towarów. Wym. min. 65 x 25 x
125 cm • wys. blatu 51-54 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm
 Procesor: Intel - minimum 4 rdzenie,
 Pamięć RAM: minimum 8 GB DDR3,
 Dysk twardy : minimum 120 GB SSD
SATA III
 Grafika: Intel HD Graphics
 Typ ekranu: Matowy, LED
 Przekątna ekranu 15,6 ''
 System operacyjny Microsoft Windows
10 Home PL (wersja 64-bitowa)
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Miejsce dostawy:
Przedszkole nr 2 w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Cmentarna 23
Dane do faktury:
Nabywca:
Przedszkole nr 2, 18-100 Łapy, ul. Cmentarna 23
Gmina Łapy
18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
NIP 9662106860
Odbiorca:
Zadanie 3

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do Zespołu Szkół w Łapach

Lp
.

Jednostka
Ilość
miary

Artykuł

Opis

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.
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2.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i
myszki

Zestaw
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3.

Walizka
logopedyczna

Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3
łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń
logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów
medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15
cm.
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4.
Kostka
kieszonkami

5.

Tablet

z







System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
Procesor: minimum 4 rdzenie
Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
Pamięć RAM: minimum 2 GB

6.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.
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W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
- min. 20 konspektów pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i
medale)
7.

Mikroskop

8.

Lupa
powiększające

9.

Zestaw pencet

10.

Kompas

11.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.

Mikroskop z powiększeniem w zakresie
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle
przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego
ustawiania.
Wyposażenie
minimalne:
•
gotowe
preparaty
(4
szt.)
•
szkiełka
przedmiotowe
(4
szt.)
•
szkiełka
nakrywkowe
(8
szt.)
•
plastikowe
pudełko
na
preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta;
pipeta,
probówka,
patyczek
preparacyjny
•
igła
preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki
• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
Wykonany ze stali nierdzewnej długość 13- 16
cm. W skład zestawu wchodzi min. 26 sztuk.;
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy
punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

12.

„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

13.

Kurtyna teatralna

14.

Parawan
teatrzykowy

15.

Zestaw pacynek

16.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy
świnki z płytą CD

17.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam
historyjkę"

18.

Książka
typu
„Trening słuchu”

W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt
- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja

Sztuka
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Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie
i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm
Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10
cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty
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Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
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19.

Gra
typu
dźwiękowe

lotto

20.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

21.

Piórka dekoracyjne

22.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

23.

Dźwiękowe lusterko

24.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

25.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD
Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy
(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu
kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
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- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
26.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
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27.

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
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28.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri
-

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
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29.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z

Zestaw

8

zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
30.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat
- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 28 - 35 powinny pochodzić
z tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

31.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
B typu Tom and Keri

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

32.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

8

33.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

34.

Zestaw box
Tom and Keri

typu

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz
Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)
Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

35.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu
PLUS Tom and Keri,
poziom A

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS - Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

36.

Zestaw 4 koszy

Sztuka

1

37.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 1

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30
x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 25 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 25 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 6 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 144 szt.
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 25
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12

Zestaw

1

38.

Kasa sklepowa

39.

Straganik narożny

40.

Wózek na zakupy

kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
25
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 25
szt.
•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
25
szt.
• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 25 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 25 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
250
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 3
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm2
komplety,
• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 1
szt.
• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
24
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 1 komplet
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2
x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 1 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 3 komplety
Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z

Sztuka
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Sztuka

1

Sztuka
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41.

Kosz z artykułami
spożywczymi

42.

Koszyki na zakupy

43.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

44.

Pieniądze

45.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Zestaw
owoców
zabawkowych

46.

drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,
ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

2

Zestaw

1

Zestaw
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Miejsce dostawy:
Zespół Szkół 18-100 Łapy, ul. Letnia 1
Dane do faktury:
Zespół Szkół 18-100 Łapy, ul. Letnia 1
Nabywca:
Gmina Łapy
18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
NIP 9662106860
Odbiorca:
Zadanie 4
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej
Lp
.

Jednostka
Ilość
miary

Artykuł

Opis

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.

Sztuka

1

2.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i

Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3

Zestaw

1

myszki
3.

Walizka
logopedyczna

4.
Kostka
kieszonkami

5.

z

Tablet

łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń
logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów
medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15
cm.

Sztuka

1

Sztuka

1

System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
Procesor: minimum 4 rdzenie
Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
Pamięć RAM: minimum 2 GB

Sztuka

6

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.

Sztuka

1







6.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior

W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
- min. 20 konspektów pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i

medale)
7.

Mikroskop

8.

Lupa
powiększające

9.

Zestaw pencet

10.

Kompas

11.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.
„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

12.

13.

Kurtyna teatralna

Mikroskop z powiększeniem w zakresie
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle
przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego
ustawiania.
Wyposażenie
minimalne:
•
gotowe
preparaty
(4
szt.)
•
szkiełka
przedmiotowe
(4
szt.)
•
szkiełka
nakrywkowe
(8
szt.)
•
plastikowe
pudełko
na
preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta;
pipeta,
probówka,
patyczek
preparacyjny
•
igła
preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki
• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
Wykonany ze stali nierdzewnej długość 13- 16
cm. W skład zestawu wchodzi min. 26 sztuk.;
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy
punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

Sztuka
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Sztuka
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Zestaw

1

Sztuka

1

Sztuka
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W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt
- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja

Sztuka

1

Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie

Sztuka

1

14.

Parawan
teatrzykowy

15.

Zestaw pacynek

16.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy
świnki z płytą CD

17.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam
historyjkę"

18.

Książka
typu
„Trening słuchu”

19.

Gra
typu
dźwiękowe

20.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

21.

Piórka dekoracyjne

lotto

i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm
Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10
cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty
Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD
Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
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22.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy
(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu
kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

23.

Dźwiękowe lusterko

Sztuka

1

24.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

Zestaw

15

25.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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26.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

27.

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

28.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri
-

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

29.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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30.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat
- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

31.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela

Zestaw

1

B typu Tom and Keri

- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

32.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw
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33.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

34.

Zestaw box
Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz
Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)
Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

35.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu

Zestaw

1

typu

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS -

PLUS Tom and Keri,
poziom A

- Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

36.

Zestaw 4 koszy

37.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 1

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30
x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 25 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 25 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 6 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 144 szt.
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 25
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12
kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
25
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 25
szt.
•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
25
szt.
• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 25 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 25 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
250
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 3
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm2
komplety,

Sztuka

1

Zestaw
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38.

Kasa sklepowa

39.

Straganik narożny

40.

Wózek na zakupy

41.

Kosz z artykułami
spożywczymi

42.

Koszyki na zakupy

43.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

44.

Pieniądze

45.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Zestaw
owoców
zabawkowych

46.

• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 1
szt.
• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
24
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 1 komplet
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2
x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 1 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 3 komplety
Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z
drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,
ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm
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Miejsce dostawy:
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy, Płonka Kościelna
Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
NIP 9662106868
Odbiorca:
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy, Płonka Kościelna

Zadanie 5
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej
Lp
.

Jednostka
Ilość
miary

Artykuł

Opis

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.

Sztuka

1

2.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i
myszki

Zestaw

1

3.

Walizka
logopedyczna

Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3
łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń
logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów

Sztuka
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4.
Kostka
kieszonkami

5.

z

Tablet

medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15
cm.

Sztuka
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System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
Procesor: minimum 4 rdzenie
Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
Pamięć RAM: minimum 2 GB

Sztuka

4

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.

Sztuka

1

Mikroskop z powiększeniem w zakresie Sztuka
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle
przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego
ustawiania.
Wyposażenie
minimalne:
•
gotowe
preparaty
(4
szt.)
•
szkiełka
przedmiotowe
(4
szt.)
•
szkiełka
nakrywkowe
(8
szt.)
•
plastikowe
pudełko
na
preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta;
pipeta,
probówka,
patyczek
preparacyjny
•
igła
preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki

1







6.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior

W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
- min. 20 konspektów pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i
medale)
7.

Mikroskop

8.

Lupa
powiększające

9.

Zestaw pencet

10.

Kompas

11.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.
„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

12.

13.

Kurtyna teatralna

14.

Parawan
teatrzykowy

15.

Zestaw pacynek

16.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy

• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
Wykonany ze stali nierdzewnej długość 13- 16
cm. W skład zestawu wchodzi min. 26 sztuk.;
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy
punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

Sztuka
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W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt
- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja

Sztuka
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Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie
i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm
Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
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świnki z płytą CD

17.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam
historyjkę"

18.

Książka
typu
„Trening słuchu”

19.

Gra
typu
dźwiękowe

20.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

21.

Piórka dekoracyjne

22.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

23.

Dźwiękowe lusterko

24.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

lotto

zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10
cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty
Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD
Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy
(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Zestaw

1

Sztuka

1

Zestaw

11

kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
25.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

26.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

27.

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

28.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri

Zestaw

1

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:

-

- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

29.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

6

30.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat
- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

31.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
B typu Tom and Keri

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

32.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii

Zestaw

6

edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
33.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

34.

Zestaw box
Tom and Keri

typu

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz
Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)
Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

35.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu
PLUS Tom and Keri,
poziom A

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS - Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

36.

Zestaw 4 koszy

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30

Sztuka

1

37.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 1

x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 25 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 25 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 6 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 144 szt.
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 25
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12
kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
25
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 25
szt.
•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
25
szt.
• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 25 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 25 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
250
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 3
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm2
komplety,
• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 1
szt.
• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
24
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 1 komplet
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2

Zestaw

1

38.

Kasa sklepowa

39.

Straganik narożny

40.

Wózek na zakupy

41.

Kosz z artykułami
spożywczymi

42.

Koszyki na zakupy

43.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

44.

Pieniądze

45.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Zestaw
owoców
zabawkowych

46.

x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 1 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 3 komplety
Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z
drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,
ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

2

Zestaw

1

Zestaw

2

Miejsce dostawy:
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 18-100 Łapy, Łupianka Stara
Dane do faktury:
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 18-100
Nabywca:
Gmina Łapy
Łapy, Łupianka Stara
18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
NIP 9662106860
Zadanie 6
Odbiorca:
Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, edukacyjnych programów komputerowych,
tabletów, książek, gier do Szkoły Podstawowej w Uhowie,
Lp

Artykuł

Opis

Jednostka Ilość

.

miary

1.

Program typu edu
Sensus
Logopedia
Pakiet poszerzony

Program z ćwiczeniami do pracy w zakresie
logopedii zawierający ćwiczenia dotyczące szeregu szumiącego; szeregu syczącego,
szeregu
ciszącego;
głoski
r;
mowy
bezdźwięcznej ułożone metodycznie zgodnie z
etapami terapii. Ćwiczenia do utrwalania
głosek. Monitoring postępów + system
motywacyjny dziecka. Zawierający mikrofon
z wymiennymi nakładkami, scenariusze zajęć
do wykorzystania dla logopedy.

Sztuka

1

2.

Wibrator
logopedyczny typu
Zestaw
kotka
i
myszki

Zestaw

1

3.

Walizka
logopedyczna

Narzędzie do stymulacji sensorycznej,
wykorzystywane do masażu, karmienia i
zabawy. Zestaw obejmujący minimum: 3
łopatki, 2 gryzaki, wibrator, bateria AA w
zestawie
Zestaw
przyrządów
do
ćwiczeń
logopedycznych z wibratorem logopedycznym
służącym do ćwiczeń artykulacyjnych,
ćwiczeń buzi i języka. Minimalny skład
zestawu: wibrator plastykowy, szpatułki do
masażu niewibracyjnego – 3 szt., szpatułka
smakowa,
lustereczko
laryngologiczne,
szpatułka typu probe, szpatułka typu preefer,
szpatułka mini, gryzak – 2 szt., szpatułka typu
brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki
typu TOOTHETTE, pipetka do terapii przy
użyciu szpatułek gąbkowych.
Szpatułki muszą wykonane z materiałów
medycznych
Kostka z pianki, z kieszonkami (miejsce na
umieszczenie obrazków). Wym. kostki min. 20
x 20 x 20 cm. Wymiary kieszonki min. 15 x 15
cm.

Sztuka

1

Sztuka

1

System operacyjny: Android 6.0 lub
powyżej
Wyświetlacz: 8 cali, 1280 x 800
pikseli
Procesor: minimum 4 rdzenie
Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB
Pamięć RAM: minimum 2 GB

Sztuka

4

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, do zabaw oraz ćwiczeń
rozwijające
pamięć,
wspomagających
koncentrację uwagi. Zawierających tematy
dotyczące 4 pory roku.

Sztuka

1

4.
Kostka
kieszonkami

5.

z

Tablet







6.

Oprogramowanie
edukacyjne
typu
Akademia Umysłu
Junior

W skład zestawu wchodzi min.:
- pendrive zawierający min. 80 ćwiczeń
edukacyjnych.
- min. 40 gotowych scenariuszy,
- dodatek językowy - praca z programem w
języku polskim oraz angielskim
- min. 20 konspektów pogadanek
nawiązujących do tematów zajęć,
- pakiet min. 20 prezentacji multimedialnych
zawierających ciekawostki i interesujące fakty,
- zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,
- nagrody motywujące: min. zestaw
dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami,
nagrody multimedialne (m.in. puchary i
medale)
7.

Mikroskop

8.

Lupa
powiększające

9.

Zestaw pencet

10.

Kompas

11.

Książka
opisująca
metody stosowane
we
wczesnej
edukacji z zakresu
nauk
przyrodniczych, np.
„Eksperymenty
mądrej żabki”
gra
typu
Mały
Chemik

12.

Mikroskop z powiększeniem w zakresie
40-400x, z możliwością obserwacji w świetle
przechodzącym i odbitym. Z możliwością
precyzyjnego
ustawiania.
Wyposażenie
minimalne:
•
gotowe
preparaty
(4
szt.)
•
szkiełka
przedmiotowe
(4
szt.)
•
szkiełka
nakrywkowe
(8
szt.)
•
plastikowe
pudełko
na
preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką;
pęseta;
pipeta,
probówka,
patyczek
preparacyjny
•
igła
preparacyjna
• specjalny papier do czyszczenia optyki
• zasilacz sieciowy
Średnica szkła 9 - 12 cm, powiększenie min. 2
x, plastikowa soczewka. Rączka wykonana z
gumy. Wym. min. 17 x 9 cm
Wykonany ze stali nierdzewnej długość 13- 16
cm. W skład zestawu wchodzi min. 26 sztuk.;
średnica min. 4 cm, zaznaczonymi na tarczy
punktami odniesienia, 360-stopniowa skala
wokół krawędzi, ze sznurkiem do zawieszenia
na szyi
Książka opisująca metody stosowane we
wczesnej
edukacji
z
zakresu
nauk
przyrodniczych, dotyczące m.in. takich
tematów jak: pole magnetyczne, bieguny,
konstruowanie prostych alarmów, zasada
działania prądu

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Sztuka

1

Sztuka

1

W zestawie min.: 5 odczynników oraz
niezbędne akcesoria potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, tj. minimum:
- Probówki - 2szt

Sztuka

1

- Stojak do probówek - 1szt
- Łyżeczki do odmierzania substancji - 1szt
- Okulary ochronne - 1szt
- Papierki lakmusowe (długie paski) - 5szt
Korek z otworem - 1szt
- Korek bez otworu - 2szt
- Zlewka - 1szt
- Rurka szklana - 1szt
- Pręcik szklany - 1szt
- Uchwyt do probówki - 1szt
- Szczegółowa instrukcja
13.

Kurtyna teatralna

14.

Parawan
teatrzykowy

15.

Zestaw pacynek

16.

Kukiełki: Czerwony
Kapturek i Trzy
świnki z płytą CD

17.

Pomoc edukacyjna
typu "Słucham bajek
i
układam
historyjkę"

18.

Książka
typu
„Trening słuchu”

Kurtyna wykonana z tkaniny do przedstawień
teatralnych.
Wyposażona
w metalowe
pierścienie
ułatwiające
zawieszenie
i przesuwanie.
Na
kurtynie
nadruk
przedstawiający las.
wymiary 1 części: min. 300 x 100 cm
wymiary całości: min. 300 x 300 cm
Parawan z ruchomą kurtyną oraz kieszeniami
do przechowywania pacynek lub mniejszych
rekwizytów, z dokręcanym do stelaża
wzmocnieniem w dole okna. Wym. min. 75 x
150 cm
Zestaw min. 12 pacynek na palec. W skład
zestawu wchodzą min.: anioł, czarodziej,
duszek, zbójnik, babia, zły chłopiec, król,
smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,
pajacyk. Wysokość figurek min. 9 cm.
zestaw min. 8 pacynek: leśniczy, wilk, babcia,
czerwony kapturek, mama, 3 świnki. Do
zestawu dołączona płyta CD zawierająca
dialogi bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”
oraz „Trzy świnki”. Wysokość pacynek min.
17 cm.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzą
min:
- 32 kartoniki o wym. min. 6 x 10
cm przedstawiające sceny z min. 5 bajek
- płyta CD z nagraniem min. 5 bajek w języku
polskim: Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy
Świnki,
Żółw
i
Zając,
Siedmiomilowe buty

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Zestaw

1

Sztuka

1

Książka zawiera zbiór ponad 200 zabaw
kształtujących percepcję słuchową w zakresie
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności, dla dzieci w wieku od 4 r.ż. Książka
zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry
potrzebne do ich przeprowadzenia oraz
materiał dźwiękowy. Zestaw zawiera: książkę,
2 gry: piramida oraz rymy, płytę CD

Sztuka

1

19.

Gra
typu
dźwiękowe

lotto

20.

Zagadki obrazkowe
typu
Ścieżki
dźwiękowe

21.

Piórka dekoracyjne

22.

Pomoc dydaktyczna
typu "Kto mówi, kto
słucha"

23.

Dźwiękowe lusterko

24.

Zeszyt ćwiczeń do
zajęć
z
języka
angielskiego
typu:
Baby Beetles

25.

Zestaw materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela
typu
Baby Beetles

Gra w oparciu o ścieżki dźwiękowe, ćwicząca
koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową
oraz wzbogacanie słownictwa. W skład gry
wchodzi:
• pyta CD z min. 35 ścieżkami dźwiękowymi
•
min.
140
żetonów
• min. 20 dwustronnych kart w formacie min.
A5
Zestaw, w skład którego wchodzi min.:
książka, płyta CD oraz min. 15 kary z
zagadkami. Każda zagadka składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.
Jedna zagadka to min. 3 dźwięki.
Piórka do zajęć plastycznych i logopedycznych
w min. 3 kolorach. Waga zestawu min. 25 g.
Pomoc dydaktyczna, w skład której wchodzi
min.:
- 6 słuchawek w rożnych kolorach
- 6 węży w rożnych kolorach o dł. min. 1,2 m.,
podłączonych do centralnego rozgałęźnika do
organizacji zabaw
- 6 bawełnianych opasek na gumce na oczy
(słuchawka, wąż, opaska)
- rozgałęźnik
Lusterko z opcją rejestrowania i odtwarzania
30 sekundowych nagrań.
Wym. min.: 9 x 9
Zeszyt ćwiczeń dla dziecka w wieku 0-4 lata,
zawierający zadania kształcące myślenie i
postrzeganie
oraz
umiejętności
plastyczno-techniczne. Zawartość zeszytu
kolorowe ćwiczenia łączące angielskie
słownictwo i zwroty z kursu typu Baby Beetles
z
zadaniami
wspomagającymi
rozwój
ogólnych umiejętności przedszkolaka. Zeszyt
zawiera min. 40 stron.
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Sztuka

1

Sztuka
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1

Zestaw

1
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Zestaw
materiałów
pomocniczych
dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka
angielskiego
Zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami - Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii

Zestaw

1

edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
26.

Materiały do prac
domowych
typu
Baby Beetles -

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyty CD z piosenkami
- Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Książeczka do kolorowania
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

27.

Uniwersalny kurs dla
Kurs dla dzieci w wieku 0-4 lat.
żłobków
i Zestaw
zawiera:
przedszkoli
typu - pełny plan lekcji (w podziale na tygodnie,
PLUS
poziom aktywności, instrukcje, sugestie)
początkowy
Baby
- scenariusze dla nauczyciel
Beetles
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki o wym. min. 22 x 35 cm
Pomoce z pozycji 24-27 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

28.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
A typu Tom and Keri
-

Zestaw materiałów dla nauczyciela do
prowadzenie kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat
na poz. A. Minimalna zawartość zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

29.

Materiały dla ucznia,
poziom A typu Tom
and Keri

Zestaw do nauki języka angielskiego na poz. A
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zestaw zawiera
materiały do pracy przy stolikach. Zawartość
min. zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

5

30.

Materiały do prac
domowych, poziom
A typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu na poz. A:
- 13 filmów na DVD
- 1 płyta CD z piosenkami i wierszykami
- plakat
- podręcznik do użytku domowego
- karta kontaktu dziecka z językiem
- kod do pobrania dodatkowych materiałów
online
- przewodnik dla rodziców
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

31.

Materiały
dla
nauczyciela, poziom
B typu Tom and Keri

Zawartość minimalna zestawu:
- Karty tygodniowe nauczyciela
- Karty obrazkowe do nauki słów
- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyta CD z piosenkami
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Karty obrazkowe do nauki alfabetu
- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

32.

Materiały dla ucznia,
poziom B typu Tom
and Keri

Zawartość zeszytu ćwiczeń: Barwne karty z
zadaniami na każdy tydzień.
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

5

33.

Materiały do prac
domowych, poziom
B typu Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
- Płyty DVD z historyjkami
- Płyta CD z piosenkami
- Książka z obrazkami i wskazówkami dla
rodziców
- Płyta DVD do nauki alfabetu
- Plakat do pokoju dziecka
- Karta kontaktu z językiem w domu
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

34.

Zestaw box
Tom and Keri

Minimalna zawartość zestawu:
Ilustrowana książeczka z płytami
DVD i CD - 4 sztuki
Książeczka z alfabetem z DVD oraz

Zestaw

1

typu

Flashcards
Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
Książeczka przygotowująca do pisania
(typu Pre-writing book)
Książeczka do pisania (typu First
writing book)
Książeczka do pisania (typu Word
writing book)
Książeczki do kolorowania - 3 sztuki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw
35.

Uniwersalny kurs dla
przedszkoli
typu
PLUS Tom and Keri,
poziom A

W skład zestawu wchodzi min.:
- Karty Nauczyciela Kursu PLUS - Pełny plan lekcji na każdy tydzień
- Scenariusze dla nauczyciela z
wykorzystaniem maskotek, a także teatrzyku
lub parawanu
- 4 szt. pacynek przedstawiających
bohaterów książki
Pomoce z pozycji 28- 35 powinny pochodzić z
tego samego programu nauczania/ serii
edukacyjnej i stanowić uzupełniający się
zestaw

Zestaw

1

36.

Zestaw 4 koszy

Sztuka

1

37.

Artykuły plastyczne
dla dzieci – typ 1

4 kosze do segregacji śmieci o
kolorach zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski, wykonane z plastiku wymiary min.
jednego pojemnika (szer. x gł. x wys.): 20 x 30
x 28 cm
Zestaw do prac plastycznych. Skład zestawu
min.:
• Kredki typu Bambino, min. 12 kolorów, dł.
min. 8 cm, śr. min. 7 cm – min. 25 kompletów.
• Ołówki trójkątne – min. 25 szt.
• Zestaw gumek do ścierania – min. 25 szt.
• Pastele olejne min. 24 kolory, dł. min. 7 cm,
śr. min. 0,9 cm – min. 6 kompletów
• Mazaki min. 12 kolorów, tusz na bzie wody,
śr. końcówki 0,3 – 0,5 cm – min. 144 szt.
• Plastelina min. 12 kolorów, waga 1 zestawu
min. 200 g., nieklejąca się do rąk, nadająca się
do wielokrotnego użytku – min. 25
kompletów,
• Farby akwarelowe na paletce, min. 12
kolorów, średnica 1 koloru na paletce min. 3
cm, z min. 1 pędzelkiem o dł. 10-14 cm – min.
25
paletek,
• Teczka szkolna w formacie A4, z gumką, z
kolorowym, dziecięcym nadrukiem – min. 25
szt.

Zestaw

1

38.

Kasa sklepowa

39.

Straganik narożny

40.

Wózek na zakupy

41.

Kosz z artykułami
spożywczymi

•
Zeszyt
papierów
wycinankowych
nabłyszczanych, min. 10 kolorów, min.
115g/m2
25
szt.
• Zeszyt 16 kartkowy gładki, format A5, 70
g/m2 – min. 25 szt.
• Kolorowanki typu Pana Plamki – Owoce –
zawiera 16 naklejek i 16 obrazków do
pokolorowania oraz wierszyki – min. 25 szt.
• Wkład z papieru rysunkowego A4, 80 g/m2 –
min.
250
arkuszy.
• Papier pakowy, w 1 zestawie min. 10 arkuszy
o wym. min. 105 x 126 cm, 40 g/m2- min. 3
komplety,
• Bibuła karbowana kolorowa, min. 14
kolorów, w 1 zestawie min. 15 szt. O wym.
200
x
50
cm2
komplety,
• Klej min. 1000 g wielofunkcyjny, gęsty,
bezpieczny i nietoksyczny. Do klejenia
większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po
wyschnięciu robi się przezroczysty – min. 1
szt.
• Klej w sztyfcie, każda szt. min. 15 g.- min.
24
szt.
• Stemple – zestaw min. 14 geometrycznych
wzorów, o średnicy min. 3-6 cm, do odbijania
za pomocą farby lub tuszu. Zestaw
zapakowany w walizkę – 1 komplet
• Drewniane stemple Drzewo – zestaw zawiera
min. 1 stempel drzewo o wym. min. 12 x 8,5
cm oraz min. 6 małych stempelków: jabłko, 2
x listek, kwiatek, trawa, śnieżynka o wym.
min. 2 x 2 cm każdy - 1 komplet
• Kartony wydrapywanki w formacie A4,
pokryte farbą, pod którą znajduje się kolorowe
tło, w 1 zestawie 10 arkuszy - 3 komplety
Drewniana kasa sklepowa o wym. min. 18 x
19 cm. Kasa zawiera liczydło, imitację
wyświetlacza, przyciski, szufladę z monetami i
banknotami, czytnik cen towarów, czytnik kart
płatniczych oraz kartę płatniczą.
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i
ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm w tonacji brzozy. • wys. blatu 50 - 53 cm •
wym. min. 90 x 125 cm
Wózek na zakupy dla dzieci wykonany z
drewna. Posiada kosz na zakupy wykonany z
bawełny oraz dolny podest, na 4 kołach. Wym.
min. 38 x 45 cm
Kosz wykonany z plastiku, o wym. min. 25 x
20 cm. W koszyku znajduje się min. 16
imitacji produktów spożywczych: m.in. chleb,

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka
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42.

Koszyki na zakupy

43.

Kasetka z zestawem
banknotów euro

44.

Pieniądze

45.

Jajka zabawkowe w
wytłoczce
Zestaw
owoców
zabawkowych

46.

ser biały i żółty, jaja w wytłaczance, olej itp.
Zestaw min. 4 plastikowych koszyków na
zakupy („do rączki”) w 4 kolorach. Każdy
koszyk o wymiarach min. 18 x 12 cm
Zestaw monet i banknotów w walucie Euro.
Zestaw zawiera min. 65 banknotów i 100
monet
Kopie papierowych banknotów w walucie
ZŁOTY, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200
zł)
po
minimum
20
szt.
• wym. min. 9 x 4 cm
Jaja w kartonowej wytłoczce. Min. 6
szt. Wym. min. wytłoczki 13 x 8 cm
Zestaw kolorowych, drewnianych produktów z
filcowymi listkami. Wym. owoców od min. 3
do min. 11 cm

Miejsce dostawy:
Szkoła Podstawowa w Uhowie, 18-100 Łapy, Uhowo ul. Szkolna 19
Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
NIP 9662106860
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie
ul. Szkolna 19, Uhowo
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