Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 28.09.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa pomocy dydaktycznych
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”
ZESTAWIENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH – CZĘŚĆ I
lp.

nazwa

1.

piłka – zwierzęta

2.

piłka – ubrania

3.

piłka nożna

4.

pompka do piłek

5.

chusta animacyjna

6.

pachołki z numerkami

7.

zestaw gimnastyczny

8.

worki do skakania

9.

szarfa żółta

10.

szarfa czerwona

11.

szarfa zielona

12.

szarfa fioletowa

opis / specyfikacja
piłka przedstawiająca zwierzęta
piłka wykonana z plastiku
średnica: 40 cm (+/- 2 cm)
piłka przedstawiająca ubrania
piłka wykonana z plastiku
średnica: 40 cm (+/- 2 cm)
piłka do gry w piłkę nożną
kolor: biało-czarny
materiał: piłka gumowa
średnica: 20 cm (+/- 2 cm)
pompka ręczna, 2-stronna
do pompowania piłek gumowych i balonów
długość: 25 cm (+/- 3 cm)
kolorowa chusta animacyjna
chusta z liną wszytą w środkowej części
(do regulacji średnicy otworu w chuście)
min. 8 uchwytów
średnica: 3,5 m (+/- 20 cm)
pachołki do zabaw ruchowych
materiał: tworzywo sztuczne
grafika: cyfry 0-9
w zestawie: min. 10 szt.
wysokość: 25 cm (+/- 3 cm)
elementy zestawu – co najmniej:
 drążki gimnastyczne o długości 70-80 cm – 8 szt.
 obręcze o średnicy 50-60 cm – 4 szt.
 cegły łączniki – 4 szt.
 zaciski – 30 szt.
 pachołki – 4 szt. (żółte – 2 szt., czerwone – 2 szt.)
worki do ćwiczeń sportowych (do skakania)
worki z 2 uchwytami
wymiar: 25 x 25 x 60 cm (+/- 3 cm)
materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: żółty
materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: czerwony
materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: zielony
materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: fioletowy
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13.

szarfa pomarańczowa

14.

szarfa niebieska

15.

koło „hula hop”

16.

płotki z sercami

17.

pajączek z tunelami

18.

tunel zygzak

19.

woreczki do ćwiczeń
równowagi

20.

woreczki gimnastyczne –
cyfry

21.

woreczki z grochem –
kolory

22.

zręcznościowe łyżki

23.

ringo

materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: pomarańczowy
materiał: taśma polipropylenowa
wymiary:
szerokość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
długość: 120 cm (+/- 5 cm)
kolor: niebieski
koła gimnastyczne „hula hop”
materiał: tworzywo sztuczne
średnica: 60 cm (+/- 5 cm)
kolorowe płotki w kształcie serca
do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód
materiał: drążek drewniany, serca z płyty
wymiary: 55 x 15 x 15 cm (+/- 4 cm)
zestaw: min. 4 szt.
wykorzystywany do zabaw sprawnościowych
materiał: poliester
elementy zestawu:
 rondo – 1 szt.
 tunel – 4 szt.
 namiot – 2 szt.
wymiary elementów:
 rondo:
średnica: 90 cm (+/- 5 cm)
wysokość: 50 cm (+/- 5 cm)
 tunel:
długość: 90 cm (+/- 5 cm)
średnica: 50 cm (+/- 5 cm)
 namiot:
długość: 105 cm (+/- 5 cm)
wysokość: 85 cm (+/- 5 cm)
średnica: 105 cm (+/- 5 cm)
tunel pojedynczy
wykorzystywany do zabaw sprawnościowych
materiał: poliester
wymiary:
średnica: 50 cm (+/- 5 cm)
długość: 280 cm (+/- 5 cm)
komplet odważników
w zestawie: 3 pary o różnej wielkości i wadze
pokryte tkaniną PCV
kolory:
pomarańczowy – 1 para
zielony – 1 para
czerwony – 1 para
wymiary:
wysokość: 20 cm (+/- 2 cm) ; waga: 1,5 kg
wysokość: 17 cm (+/- 2 cm) ; waga: 1 kg
wysokość: 12 cm (+/- 2 cm) ; waga: 0,5 kg
kolorowe woreczki materiałowe z cyframi
woreczki wypełnione grochem
wymiary: 10 x 10 cm (+/- 2 cm)
w zestawie: min. 10 szt. , 5 kolorów
kolorowe woreczki materiałowe z nazwami kolorów
woreczki wypełnione grochem
wymiary: 10 x 10 cm (+/- 2 cm)
w zestawie: min. 8 szt. , 8 kolorów
zestaw: łyżka z piłeczką
długość łyżki: 35 cm (+/- 3 cm)
łyżka wykonana z plastiku
zestaw obręczy
obręcze wykonane z tworzywa
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24.

ślady z fakturą – stopy

25.

ślady z fakturą – dłonie

26.

wstążka gimnastyczna

27.

drążki gimnastyczne

28.

piłka

29.

piłka sensoryczna

30.

zestaw piłeczek
sensorycznych

31.

materac do gimnastyki

32.

alfabet z obrazkami

33.

karty: gimnastyka buzi
i języka

34.

torba z instrumentami

(możliwość rozciągania obręczy bez odkształceń)
średnica: 15 cm (+/- 2 cm)
min. 6 szt. w zestawie
różne kolory
fakturowe ślady – stopy (elementy w kształcie stóp)
materiał: guma o chropowatej powierzchni
wymiary: 10 x 25 cm (+/- 2 cm)
w zestawie: min. 12 szt. (6 par)
fakturowe ślady – ręce (elementy w kształcie dłoni)
materiał: guma o chropowatej powierzchni
wymiary: 20 x 20 cm (+/- 2 cm)
w zestawie: min. 12 szt. (6 par)
kolorowe szarfy z drewnianym uchwytem do zabaw
taneczno-ruchowych
długość uchwytu: 50 cm (+/- 3 cm)
długość szarfy: 170 cm (+/- 5 cm)
drążki gimnastyczne wykonane z tworzywa sztucznego
wymiary:
długość: 80 cm (+/- 5 cm)
średnica: 2,5 cm
min. 4 szt. w zestawie
różne kolory
piłka do gier, zabaw ruchowych i rehabilitacyjnych
materiał: PCV
średnica: 65 cm (+/- 5 cm)
maksymalne obciążenie: 450 kg (+/- 10 kg)
piłka do terapii i rehabilitacji
materiał: miękka guma z wypustkami na powierzchni
średnica: 65 cm (+/- 5 cm)
maksymalne obciążenie: 400 kg (+/- 10 kg)
zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni
w zestawie: min. 20 piłek
średnica: 4-8 cm
materac gimnastyczny
materac 4-częściowy
materac obszyty tkaniną PCV
wymiary 1 elementu (1 części): 60 x 120 cm (+/- 5 cm)
grubość: 3 cm (+/- 0,5 cm)
alfabet obrazkowy
zestaw dwustronnych kart do demonstracji liter
wygląd karty:
strona 1: litera drukowana i pisana, ilustracja z podpisem
strona 2: zapis litery
w zestawie: 44 karty
format: A4
karty do ćwiczeń mowy (kalambury)
wygląd karty:
strona 1: jasny, czytelny symbol
strona 2: brak grafiki
komplet: 4 zestawy x 10 kart
format: A5 lub 10 x 10 cm (+/- 2 cm)
torba z instrumentami muzycznymi
instrumenty umieszczone w torbie zamykanej na zamek
zestaw min. 17 instrumentów:
 tamburyn:
średnica: 20 cm (+/- 2 cm)
 maxi quiro z pałeczką:
długość: 40 cm (+/- 2 cm)
 podwójna tarka quiro z pałeczką:
długość: 25 cm (+/- 2 cm)
 trójkąty z pałeczkami (5 szt.):
wymiary (+/- 2 cm):
20 cm, 18 cm, 16 cm, 13 cm, 10 cm
 kastaniety drewniane (2 szt.):
średnica: 5 cm (+/- 1 cm)
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35.

piosenki zimowe
i świąteczne

36.

piosenki wiosenne

37.

piosenki jesienne

38.

szablon do wycinania –
motylki

39.

szablony do wycinania –
gwiazdki

40.

szablony – płatki śniegu

41.

szablony – liście

42.

szablony – natura

43.

sztyfty do pistoletu do kleju

44.

kreatywne „chrupki”
kukurydziane

 kastaniety z rączką:
długość: 20 cm (+/- 2 cm)
 marakasy drewniane:
długość: 25 cm (+/- 2 cm)
 drewniany tonblok:
długość: 20 cm (+/- 2 cm) ; średnica: 5 cm (+/- 1 cm)
 tamburyn z membraną:
średnica: 20 cm (+/- 2 cm)
 podwójny tonblok z pałeczką:
długość: 20 cm (+/- 2 cm) ; średnica: 5 cm (+/- 1 cm)
 podwójny tonblok mały z pałeczką:
długość: 20 cm (+/- 2 cm) ; średnica: 4 cm (+/- 1 cm)
 klawesy:
długość: 20 cm (+/- 2 cm) ; średnica: 2 cm (+/- 0,5 cm)
 marakas wałek:
długość: 20 cm (+/- 2 cm) ; średnica: 5 cm (+/- 1 cm)
zbiór piosenek o tematyce:
zimowej, mikołajkowej i świątecznej
elementy zestawu:
 śpiewnik – min. 30 stron
 płyta CD (wersja wokalna i instrumentalna utworów)
format śpiewnika: 23 x 16 (+/- 3 cm)
zbiór piosenek opowiadających o zmianach, jakie się
dokonują w przyrodzie wiosną
elementy zestawu:
śpiewnik – min. 30 stron
płyta CD (wersja wokalna i instrumentalna utworów)
format śpiewnika: 23 x 16 (+/- 3 cm)
zbiór piosenek opowiadających o zmianach,
jakie się dokonują w przyrodzie jesienią
elementy zestawu:
 śpiewnik – min. 30 stron
 płyta CD (wersja wokalna i instrumentalna utworów)
format śpiewnika: 23 x 16 (+/- 3 cm)
szablony do odwzorowywania
materiał: plastik
wzór: motylki
wymiary: 20 x 25 cm (+/- 3 cm)
szablony do odwzorowywania
materiał: plastik
wzór: gwiazdki
wymiary: 20 x 25 cm (+/- 3 cm)
szablony do odwzorowywania
materiał: plastik
wzór: płatki śniegu
wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)
w zestawie – min. 10 szt.
szablony do odwzorowywania
materiał: plastik
wzór: liście
wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)
w zestawie – min. 10 szt.
szablony do odwzorowywania
materiał: plastik
wzór: natura
wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)
w zestawie – min. 10 szt.
klej do pistoletu na gorąco
w zestawie: min. 10 szt.
średnica: 11 mm
długość: 25 cm
kreatywne „chrupki” kukurydziane
kolorowe elementy do łączenia ze sobą tylko przy użyciu
wody, mokrej szmatki lub gąbki
produkt naturalny, biodegradowalny

strona 4 / 11

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

szt.

1

szt.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

5

kpl.

4

kpl.

45.

piankowe kuleczki

46.

stemple – pogoda

47.

stemple – ogród

48.

stemple – owoce

49.

stemple – zwierzęta

50.

poduszki do stempli –
czerwony

51.

poduszki do stempli –
niebieski

52.

poduszki do stempli –
żółty

53.

poduszki do stempli –
zielony

54.

zestaw kreatywny –
piórka mix

55.

skrzydełka perłowe

56.

włóczka mix

materiał bardzo plastyczny i łatwy do formowania
po zmoczeniu
zestaw: min. 1000 elementów
wymiary elementów: 3 x 1,5 cm (+/- 0,5 cm)
akcesoria w zestawie – co najmniej:
 biodegradowalny nożyk do modelowania – 1 szt.
 gąbka – 1 szt.
piankowe kuleczki do łączenia ze sobą bez użycia kleju
zestaw: min. 6 szt. ; min. 6 kolorów
wymiary: 15 x 10 x 5 cm (+/- 2 cm)
drewniane stemple
tematyka: zjawiska atmosferyczne
zestaw: min. 12 stempli
wymiary:
średnica: 8 cm (+/- 1 cm)
wysokość: 5 cm (+/- 1 cm)
zestaw: min. 9 stempli
wymiary: 3 x 3 x 2 cm (+/- 0,5 cm)
tematyka: ogród (np. biedronka, motyl, pszczółka,
słoneczniki, trawa, tulipan, rumianek, żonkil, słoneczko
itp.)
zestaw: min. 9 stempli
wymiary: 3 x 3 x 2 cm (+/- 0,5 cm)
tematyka: owoce (np. banan, cytryna, gruszka, śliwka,
truskawka, winogrono, jabłko, wiśnia, pomidor itp.)
zestaw: min. 9 stempli
wymiary: 3 x 3 x 2 cm (+/- 0,5 cm)
tematyka: zwierzęta (np. hipopotam, kangur, lew, tygrys,
zebra, żółw, małpka, żyrafa, słoń itp.)
zestaw:
 poduszka do stempli – 1 szt.
 tusz – 1 szt.
wymiary: 10 x 15 cm (+/- 2 cm)
kolor: czerwony
zestaw:
 poduszka do stempli – 1 szt.
 tusz – 1 szt.
wymiary: 10 x 15 cm (+/- 2 cm)
kolor: niebieski
zestaw:
 poduszka do stempli – 1 szt.
 tusz – 1 szt.
wymiary: 10 x 15 cm (+/- 2 cm)
kolor: żółty
zestaw:
 poduszka do stempli – 1 szt.
 tusz – 1 szt.
wymiary: 10 x 15 cm (+/- 2 cm)
kolor: zielony
zestaw kolorowych piór
do ozdabiania prac plastycznych
min. 10 rodzajów w zestawie
różne długości: 5-30 cm
perłowe skrzydełka
do dekoracji prac plastycznych
zestaw: min. 10 szt.
rozpiętość: 5 cm
materiał: tworzywo sztuczne
akrylowa włóczka
do drutów i prac plastycznych
rozmiar: 8
długość: min. 50 m ; max. 60 m
kolory – co najmniej: biały, zielony, czerwony, niebieski,
brązowy, czarny, różowy, szary
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57.

zestaw kolorowych tacek

58.

piasek do modelowania

59.

pistolet do kleju

60.

fantazyjne kształty
z tkaniny

61.

kwiatki fantazyjne

62.

zestaw plastyczny –
Mikołajki

63.

zestaw plastyczny –
Dzień Matki

64.

zestaw plastyczny –
Boże Narodzenie

drewniane tacki do piasku kinetycznego i zwykłego
tacki wykonane z drewna
zestaw: min. 4 tacki
wymiary: 30 x 25 cm (+/- 3 cm)
piasek kinetyczny
waga: 5 kg
pistolet do kleju na gorąco
pistolet do sztyftów o średnicy 8 mm
opalizujący materiał w różnych kolorach i kształtach
zestaw: 500 szt.
różne wymiary: min. 1 cm ; max. 3 cm
kwiaty z tkaniny
do przyszycia lub przyklejenia
zestaw: min. 200 szt.
materiał: poliester
wymiary: 5 x 8 cm (+/- 1 cm)
zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji o tematyce
bożonarodzeniowej i mikołajkowej
do tworzenia dekoracji, ozdób i kartek świątecznych
zestaw składający się z co najmniej:
 karton z motywami świątecznymi (25 x 35 cm,
2
220g/m ) – 4 szt.
2
 papier wytłaczany (25 x 35 cm, 130 g/m ) – 4 szt.
2
 kolorowy papier (25 x 35 cm, 130 g/m ) – 4 szt.
2
 kartony holograficzne (25 x 35 cm, 230 g/m ) – 2 szt.
2
 kolorowe tektury faliste (25 x 35 cm, 230 g/m ) – 4 szt.
2
 kartony kreatywne, kolorowe (25 x 35 cm, 230 g/m ) –
5 szt.
 arkusze z motywem 3D (format A4) – 3 szt.
 naklejki konturowe – 2 szt.
 naklejki z brokatem – 40 szt.
 samoprzylepne kwadraty – 400 szt.
zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji o tematyce
„Dzień Matki”
zestaw składający się z co najmniej:
2
 kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m ) – 7 szt.
2
 kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 g/m ) – 4 szt.
2
 kolorowego kartonu z motywem (24 x 34 cm, 270 g/m )
– 5szt.
2
 kolorowego kartonu z motywem (24 x 34 cm, 80 g/m )
– 2 szt.
 kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm,
2
115 g/m ) – 3 szt.
 kartonu falistego (25 x 35 cm) – 1 szt.
 białych kopert – 5 szt.
 ozdobnych kart okolicznościowych – 5 szt.
 ozdobnych kolorowych dżetów – 75 szt.
 kolorowych pasków do quillingu (16 cm x 3 mm) –
120 szt.
 ozdób różnego kształtu – 80 szt.
zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji o tematyce
bożonarodzeniowej
zestaw składający się z co najmniej:
2
 kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 g/m ) – 15 szt.
2
 złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 cm, 220 g/m ) –
2 szt.
2
 kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 g/m ) – 8 szt.
2
 złotego i srebrnego papieru (25 x 35 cm, 130 g/m ) –
2 szt.
2
 brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 g/m ) – 3 szt.
2
 papieru transparentnego (25 x 35 cm, 42 g/m ) –
10 szt.
 kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) – 10 szt.
 złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 cm) – 2 szt.
 złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 35 cm) – 2 szt.
 kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 cm) – 50 szt.
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65.

folia piankowa

66.

folia piankowa z brokatem

67.

forma do gipsu – misie

68.

forma do gipsu – serca

69.

gips do odlewów

70.

masa do modelowania

71.

zestaw kryształków

72.

foremki do piasku
do modelowania

73.

piosenki utulanki

74.

bajki grajki

 wysztancowanych motywów ze złotej tektury falistej –
13 szt.
 drucików (50-55 cm) – 10 szt.
 oczek naklejanych – 20 szt.
 słomek (20-25 cm) – 50 szt.
pianka do cięcia, zszywania i klejenia
min. 15 kolorów w zestawie
format: A4
folia piankowa z brokatem
kolory – co najmniej: czerwony, różowy, chabrowy,
zielony, złoty, jasnozielony, brązowy, fioletowy,
turkusowy, srebrny
min. 10 arkuszy w zestawie
format: A4
grubość: 2 mm
foremka do odlewanek
wymiary: 6 x 3 cm (+/- 1 cm)
liczba motywów na formie: min. 5 motywów
kształt: misie
forma do odlewów w kształcie serc
serca różnej wielkości
forma do wielokrotnego użycia
do wypełniania masami plastycznymi, odlewania wosku,
figur z lodu i mydła itp.
wymiary: od 2 do 7 cm
uszlachetniony gips modelarski
do wykonywania odlewów
charakteryzujący się gładką porcelanopodobną
powierzchnią
gips do mieszania z wodą
waga: 1000 g
samoutwardzalna glinka do zajęć plastycznych
waga: 500 g
kolor: biały
zestaw kryształków do dekoracji
kryształki o różnych kształtach
w zestawie: min. 800 szt.
wymiary: od 4 mm do 2 cm
zestaw kolorowych foremek do piasku
foremki w 8 różnych kształtach
materiał: tworzywo sztuczne
w zestawie: min.16 szt.
wymiary: 10 x 8 cm (+/- 2 cm)
zestaw:
 płyta z nagraniami tekstów
 książka z tekstami i zapisem nutowym
książka zawierająca:
 teksty i zapis nutowy prostych wierszyków,
które opowiada się dziecku wykonując masaż
relaksacyjny
 sugestie dotyczące form masowania
 min. 80 stron
zestaw bajek-grajek (bajek muzycznych)
bajka do słuchania
bajka na płycie CD
zestaw: min. 10 bajek
przykładowe tytuły:
 Kopciuszek
 Przygody gąski Balbinki
 Tomcio Paluch
 O Tadku Niejadku, babci i dziadku
 Stoliczku, nakryj się!
 Alicja w krainie czarów
 Przygody Pimpusia Sadełko
 O dwóch takich, co ukradli księżyc
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3

kpl.

2

kpl.

1

szt.

1

szt.

4

szt.

4

szt.

1

kpl.

2

kpl.

2

kpl.

2

kpl.

75.

komplet pacynek z torbą

76.

pacynka – postacie ludzkie

77.

pacynki – zawody

78.

tablica korkowa

79.

noga do ścianki
moderacyjnej

80.

uchwyty do ścianki
moderacyjnej
kurtyna teatralna

81.

82.

dni tygodnia
do tygodniowej tablicy
zadań

83.

obowiązki do tablicy zadań
przedszkolaków

84.

magnetyczne krążki
do tablicy zadań

85.

makatka –
cztery pory roku ; jabłoń

86.

stolik projekcyjny

 Calineczka
 Król Ból
 Wyprawa po skarby
 Bajka o lwiej grzywie
 Jacuś i Agatka
 Skarb fabrykanta, czyli tuzin teatrów Felka Molierka
 Jak Janek i Marianek szczęścia szukali
 Pan Ropuch
 Zguba Michałka
 Baśnie
zestaw kolorowych pacynek w torbie
w zestawie: min. 14 pacynek
wysokość pacynek: od 20 do 30 cm
pacynka: postać chłopca
pacynka z ruchomą buzią, językiem, otworem z tyłu
głowy i rękami, w które mieszczą się dłonie dziecka
lub osoby dorosłej
wysokość: 45 cm (+/- 5 cm)
zestaw pacynek reprezentujących różne zawody
pacynki wykonane z miękkiego materiału
ubrania pacynek wykonane z filcu
wysokość: 25-30 cm
min. 10 szt. w zestawie
tablica korkowa w drewnianej oprawie
wymiary: 90 x 150 cm
kolor: naturalny
nogi do tablicy moderacyjnej
materiał: metal
wysokość: 190 cm (+/- 5 cm)
uchwyty dołączenia elementów tablicy moderacyjnej
materiał: tworzywo sztuczne
3-częściowa kurtyna teatralna
wykonana z tkaniny z bajkowym nadrukiem
długość: 350 cm (+/- 20 cm)
szerokość: 3 x 150 cm (+/- 5 cm)
listwa z kolorowymi dniami tygodnia
strzałka zamontowana przy listwie pozwalająca
na przemieszczanie jej wzdłuż prowadnicy
wymiary listwy: 50 x 15 cm (+/- 3 cm)
zadania do tygodniowej tablicy zadań
element w formie obrazka z magnesem
w zestawie: min. 15 elementów
wym. 8 x 8 cm
kolorowe krążki magnetyczne
krążki służące do zaznaczania na tablicy zadań,
które zostały wykonane przez dziecko w danym dniu
min. 25 szt. w komplecie
średnica: 2,5 cm (+/- 0,5 cm)
kolory:
 żółty – 5 kpl.
 niebieski – 5 kpl.
 zielony – 5 kpl.
 czerwony – 5 kpl.
makatka
tematyka: drzewo jabłoń ; pory roku
makatka obrazująca 4 pory roku
wymienne elementy w zależności od pory roku
wymiary: 130 x 80 cm (+/- 5 cm)
przeznaczony pod projektor i rzutnik
składana konstrukcja
stolik wyposażony w 2 półki z powierzchnią
antypoślizgową i podniesioną krawędzią
(zabezpieczającą urządzenie przed zsunięciem)
wymiary blatu: 40 x 40 cm
wysokość: 115 cm (+/- 5 cm)
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1

kpl.

1

szt.

1

kpl.

1

szt.

12

szt.

16

szt.

1

szt.

4

szt.

4

kpl.

20

kpl.

2

szt.

1

szt.

87.

ścianka moderacyjna
korkowa

88.

ścianka moderacyjna
tekstylna

89.

makatka – cztery pory roku

90.

kształtki rehabilitacyjne

91.

tygodniowa tablica zadań
przedszkolaków
magiczny dywan

92.

ścianka moderacyjna
konstrukcja do montażu w dowolnej konfiguracji
rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym
powierzchnia korkowa
kolor naturalny
wymiary: 120 x 180 cm
ścianka moderacyjna
konstrukcja do montażu w dowolnej konfiguracji
rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym
powierzchnia tekstylna
wymiary: 120 x 180 cm
makatka
tematyka: 4 pory roku
makatka umożliwiająca ustawienie pory roku, miesiąca,
dnia tygodnia, temperatury, pogody i zmian
zachodzących w przyrodzie
kalendarz zawierający elementy przyczepiane
za pomocą rzepów
makatka wykonana z miękkiej i lekkiej tkaniny
wypełnionej gąbką
mocowana do ściany za pomocą szlufek
wymiary: 135 x 90 cm (+/- 5 cm)
klocki wykonane z pianki pokrytej trwałą i zmywalną
tkaniną
do łączenia w tory przeszkód i tworzenia przestrzennych
konstrukcji
wymiary:
najmniejszy element: 30 x 30 x 15 cm (+/- 5 cm)
największy element: 30 x 30 x 90 cm (+/- 5 cm)
min. 20 szt. w zestawie
tablica zadań przedszkolaków
wymiary: 80 x 100 cm (+/- 5 cm)
interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier
i zabaw ruchowych
wymiary: 2 x 3 m (+/- 20 cm)
możliwość podłączenia do Internetu
sterowanie urządzeniem za pomocą pilota
możliwość podłączenia zewnętrznych głośników
w komplecie zestaw co najmniej 35 gier i zabaw
interaktywnych

2

szt.

4

szt.

1

szt.

1

kpl.

4

szt.

1

szt.

ZESTAWIENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH – CZĘŚĆ II
lp.

nazwa

1.

program multimedialny
do logorytmiki

2.

program do tablicy
multimedialnej
"Czas i zegar” –
lub równoważne

opis / specyfikacja
program do wykorzystania w terapii logopedycznej
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
program do użytku na tablicy multimedialnej /
interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika
multimedialnego
zbiór zadań matematycznych, w tym zadań
ilustrowanych, przekazujących wiedzę na temat
między innymi: kształtów, wielkości, kolorów, czasu,
orientacji w przestrzeni
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
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ilość

jm.

1

szt.

1

szt.

3.

program do tablicy
multimedialnej
„Szacuję, przeliczam,
obliczam" –
lub równoważne

4.

program do tablicy
multimedialnej
„Klaszczę, tupię,
podskakuję" –
lub równoważne

5.

program multimedialny –
kurs języka angielskiego

6.

program do tablicy
multimedialnej
„Gotowość szkolna" –
lub równoważne

7.

program multimedialny
„Harmonijny rozwój” –
lub równoważne

program do użytku na tablicy multimedialnej /
interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika
multimedialnego
zbiór zadań matematycznych, w tym zadań
ilustrowanych, przekazujących wiedzę na temat
między innymi: kształtów, wielkości, kolorów, czasu,
orientacji w przestrzeni
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
program do użytku na tablicy multimedialnej /
interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika
multimedialnego
zestaw filmów wspierających organizację grupowych
ćwiczeń ruchowych:
 podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu
oraz umiejętności ich łączenia)
 podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej
(w połączeniu z koordynacją wzrokowo-słuchową)
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
materiały w kursie przygotowane zgodnie
z rozporządzeniem dotyczącym podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
elementy – co najmniej:
 pakiet i przewodnik dla nauczyciela
 karty pracy dla dziecka, dyplomy, labirynty,
kolorowanki, wycinanki
 kurs multimedialny – ćwiczenia, gry, kolorowanki,
słownik
 nagrania audio piosenki, wierszyki, teatrzyki, dialogi
 gry i propozycje zabaw
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
multimedialne oprogramowanie umożliwiające
profesjonalną diagnozę pedagogiczną dziecka
przygotowującego się do podjęcia obowiązku szkolnego
i stymulację obszarów rozwoju dziecka warunkujących
prawidłowy przebieg procesu uczenia się
program współpracujący z tablicą multimedialną /
interaktywną i komputerem z panelem dotykowym
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
gry i zabawy zespołowe na tablice interaktywne
moduły tematyczne – co najmniej:
 twórczość i konstrukcje
 zmysły i ruch
 poznawanie i rozumienie
 liczenie i mierzenie
 mowa i pismo
 przyroda
 ekologia
w zestawie – co najmniej:
 płyty z programem
 gry i zabawy grupowe na tablice multimedialne
w każdym z modułów
 karty pracy do wydrukowania i kopiowania
 poradnik metodyczny
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
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1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

8.

program do tablicy
multimedialnej
„Przedszkolak na start” –
lub równoważne

9.

multimedialny program
wspierający dzieci z
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

program współpracujący z tablicą multimedialną /
interaktywną i komputerem z panelem dotykowym
multimedialne ćwiczenia rozwijające funkcje
percepcyjno-motoryczne
zestaw zawierający ćwiczenia dedykowane na tablicę
multimedialną / interaktywną i karty pracy
tematyka i charakter zadań zgodnie z podstawą
programową
co najmniej 5 grup ćwiczeń:
 percepcja słuchowa i umiejętności językowe
 percepcja wzrokowa
 motoryka mała
 motoryka duża
 umiejętności matematyczne
elementy – co najmniej:
 ćwiczenia dedykowane na tablicę interaktywną /
multimedialną
 filmy prezentujące ćwiczenia ruchowe
 wierszyki
 karty pracy do wydruku
 kreator scenariuszy zajęć
 możliwość dodawania własnych zasobów
przy tworzeniu zajęć
 przewodnik metodyczny
 kreator dyplomów
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: 3
licencja: bezterminowa
aplikacja edukacyjna wspierająca terapię dzieci
ze specjalnymi potrzebami
kilkaset zadań zebranych w gry ćwiczące umiejętności
(np. komunikacja, różnicowanie, rozpoznawanie emocji,
umiejętności poznawcze) oraz koncentrację, utrzymanie
uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową i pamięć
aplikacja wyposażona w system monitorowania
postępów dziecka oraz organizer dla terapeutów
i nauczycieli
możliwość założenia indywidualnych profili dzieci
licencja: bezterminowa
nośnik: USB lub CD

1

szt.

1

szt.

Mogące wystąpić w opisach nazwy własne mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu
technologicznego i jakościowego.

strona 11 / 11

