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Zbąszyń, dnia 24.11.2016 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zbąszyniu 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

 

    

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 43a.ZSP.ZP.2016 
 

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania 

cenowego, zaprasza do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie 

gabinetu psychologiczno - pedagogicznego. 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są następujące pomoce dydaktyczne: 

 

I. Pomoce dydaktyczne na wyposażenie gabinetu psychologa 

 
1. Poduszki kwadratowe 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. 

Wymiary: wym. 35 x 35 cm, wys. 3 cm, ilość: 10 szt. 

 

2. Plansza do wytupywania złości 

Plansza do wytupywania złości przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są 

żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Wymiary: wym. 44 x 44 cm, ilość: 1 szt. 

 

3. Symetria. Zestaw edukacyjny 

W zestawie znajduje się wiele obrazków, a każdy z nich podzielony jest na dwie części. Podczas 

zabawy dziecko może przyłożyć jedną część układanki do lustra, co umożliwia ujrzenie całego 

przedmiotu. W zestawie znajduje się układanka i opis trzech ciekawych gier. Posiada 96 elementów, z 

których można ułożyć 48 obrazów. Waga produktu: 0,35 kg, ilość: 1szt. 

 

4. Zagadki Smoka Obiboka 

Zestaw zawiera 135 kart, na których po jednej stronie znajdują się rymowane zagadki, a po drugiej 

kolorowe ilustracje-odpowiedzi. W nagrodę za prawidłowo rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują 

element pasujący do obrazka. Gra uczy logicznego myślenia, wzbogacają zasób słów dziecka. Zestaw 

zawiera: 135 kart z zagadkami o wym. 9,2 x 7 cm, 36 żetonów o śr. 1,9 cm, 6 plansz o wym. 10,5 x 15 

cm. Ilość: 1szt. 

 

5. Nowe zagadki Smoka Obiboka 

Zestaw zawiera 135 kart, na których po jednej stronie znajdują się rymowane zagadki, a po drugiej 

kolorowe ilustracje-odpowiedzi. W nagrodę za prawidłowo rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują 

element pasujący do obrazka. Gra uczy logicznego myślenia, wzbogaca zasób słów dziecka. Zestaw 

zawiera: 135 kart o wym. 9,3 x 7 cm, 6 puzzli z portretami smoka Obiboka o wym. 4 x 5 cm, 

instrukcję. Ilość: 1szt. 

 

6. Rozwijamy nasze umiejętności - Oko rysia 

Gra ćwiczy pamięć spostrzegawczość i refleks. Na dużej planszy w kształcie koła zostało umieszczone 

300 różnych obrazków. Zadaniem uczestników gry jest m.in. odszukanie na dużej planszy w jak 

najszybszym czasie identycznego obrazka z tym znajdującym się na wylosowanym kartoniku. Kto 
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dokona tego pierwszy zdobywa kolorowy punkt. Wygrywa ta osoba która zdobędzie jak najwięcej 

punktów. Śr. planszy 64 cm; 300 kartoników (wym. 3 x 3 cm); 18 żetonów. Waga produktu: 1,03 kg, 

ilość: 1szt. 

 

7. Bystre oczko – zestaw edukacyjny 

Gra polega na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez 

osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis 

przedmiotu. Wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę wzrokową i słuchową, uczy 

rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Zestaw zawiera: 210 twardych dwustronnie zadrukowanych 

plakietek, 4 duże dwustronne plansze, instrukcję z propozycjami 7 gier. Ilość: 1 szt. 

 

8. Sokole oko 

Gra edukacyjna, która ćwiczy refleks i koncentrację. Zestaw zawiera 8 gier (Bystre oczko, Sokole oko, 

Skojarzenia, Bingo - oczko, Zgadula!, Niby - Lotek, itp.), 140 żetonów, 8 plansz. Ilość: 1 szt. 

 

9. Pamięć 3D 

Gra polega na ułożeniu kostek zgodnie ze wzorem na odsłoniętej na chwilę karcie ze stosu "kart 

wzorów". Czas na ułożenie odmierzany jest przez klepsydrę. Gracz, który najszybciej będzie układał 

kostki według zapamiętanego wzoru, zostanie zwycięzcą. Gra jest świetnym treningiem 

spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni przestrzennej. Zestaw zawiera: 25 kolorowych kostek o wym. 

2 x 2 x 2 cm, 55 kart wzorów o wym. 6 x 9 cm, klepsydrę o wys. 8 cm, 100 żetonów o śr. 1,5 cm. 

Ilość: 1 szt. 

 

10. Gra z cukierkami 

Gra której celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym czasie. Każdy 

kolejny gracz szuka cukierka w kolorach wyznaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra rozwija 

spostrzegawczość i ćwiczy refleks. Zestaw zawiera: planszę z tkaniny (śr. 45 cm); 3 kostki z kolorami; 

41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x 2,5 cm. Waga produktu: 0,65 kg, ilość: 1 szt. 

 

11. Układanka edukacyjna Sylaby 

Układanka ta służy jako pomoc do nauki czytania tzw. metodą sylabową. W terapii pedagogicznej 

wykorzystuje się dzielenie wyrazów na sylaby oraz syntezę wyrazów z sylab jako niezwykle 

skuteczną metodę usuwająca problemy dyslektyczne dysgraficzne i logopedyczne. Zestaw zawiera: 

144 sylaby (na 72 dwustronnych kartonikach), 48 plakietek z rysunkami (4,8 x 4,8 cm). Ilość: 1 szt. 

 

12. Poduszka niebieska 

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną. Wymiary: wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor: niebieska. 

Ilość: 1 szt. 

 

13. Poduszka zielona 

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną. Wymiary: wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor: zielona. Ilość: 

1 szt. 

 

14. Mały wałek 

Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości, przystosowany do rehabilitacji dzieci młodszych. 

Wymiary: dł. 60cm, śr. 15cm. Waga produktu: 1,50 kg. Ilość: 1 szt. 

 

II. Pomoce dydaktyczne na wyposażenie gabinetu pedagoga 

 
1. Rozsypanki obrazkowe 1. Karty pracy 

Zestawy 60 kart A5 z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo 

rozpoznawalne przez małe dziecko, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, 

można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do 

czytania i pisania. Waga produktu: 0,62 kg, ilość: 1 szt. 
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2. Rozsypanki obrazkowe 2. Karty pracy 

Zestawy 60 kart A5 z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo 

rozpoznawalne przez małe dziecko, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, 

można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do 

czytania i pisania. Waga produktu: 0,62 kg, ilość: 1 szt. 

 

3. Układanka edukacyjna Już czytam - rozwijamy nasze umiejętności 

Układanka zawierająca 12 portretów zwierząt. Każdy obrazek jest podpisany. Nazwa każdego 

zwierzęcia składa się z 4 liter. W książeczce znajduje się 12 wierszyków. Uczy literek, nazw zwierząt. 

1-4 graczy; 4-8 lat; wym. obrazka po ułożeniu: 9 x 9,5 cm; kostka; instrukcja-książeczka. Szata 

graficzna może ulec zmianie. Waga produktu: 0,22 kg, ilość: 1 szt. 

 

4. Rebusy obrazkowe – obrazki 

Rozwijają wyobraźnię, kształcą umiejętność kojarzenia, zachęcają do uważnej obserwacji. Utrwalają 

znajomość liter, uświadamiają różnicę między głoską a literą, rozwijają koordynację wzrokowo-

ruchową. 24 kostki; wym. 7 x 3,5 cm. Waga produktu: 0,03 kg. Ilość: 1 szt. 

 

5. Zestaw sylab - klocki 

Jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych. Zadaniem dziecka jest układanie z nich wyrazów. Taka 

zabawa uświadamia, że te same sylaby mogą tworzyć różne wyrazy.  

24 klocki. Wymiary: 3,5x7cm. Waga produktu: 0, 25 kg. Ilość: 1 szt. 

 

6. Gra domino Znam sylaby. Zestaw Mama - kartoniki 

Domino wspomaga rozwój funkcji poprawnej wymowy, ćwiczy spostrzegawczość wzrokową oraz 

doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów. Przeznaczone jest również do wspomagania 

początkowej nauki czytania. Wyrazy w dominie to rzeczowniki w mianowniku liczby pojedynczej lub 

mnogiej. część 1: wyrazy 2 x 3; część 2: wyrazy 2 x 2. Waga produktu: 0,36 kg. Ilość: 1 szt. 

 

7. Sylaby w dominie. Gra dydaktyczna 

Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 

poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swą spostrzegawczość refleks 

kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną pisownię budowanych wyrazów. Ilość: 1 szt. 

 

8. Domino sylabowe- kostki sylabowe 

Na każdej kostce znajdują się dwie sylaby otwarte. Zadaniem dziecka jest łączenie kostek z takimi 

samymi sylabami. Wymiar kostki 3,5 x 7 cm. Zestaw zawiera 24 kostki. Waga produktu: 0,25 kg, 

ilość: 1 szt. 

 

9. 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii -zeszyty 

Zawiera ćwiczenia i scenariusze zajęć, na których angażowane będą wszystkie sfery inteligencji. 

Dzięki temu wszyscy uczniowie będą mieli szanse osiągnąć sukces, a lekcja zyska na atrakcyjności. 

Do książki dołączono teczki, w których znajdują się wszystkie potrzebne teksty i inne materiały (m.in. 

karty pracy do skserowania). W teczce znajduje się także zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h i ch 

do wycięcia i wykorzystania w takcie zabaw. Format A4. Ilość: 1 szt. 

 

 

10. Małymi kroczkami. Piszę trudne słówka -ćwiczenia 

Opracowanie przygotowane dla uczniów będących na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw 

zawiera ćwiczenia z zakresu ortografii połączone z zadaniami kształtującymi motorykę dłoni dziecka. 

Ilość: 1 szt. 

 

11. Zagadki ortograficzne-zeszyt 

Zagadki ortograficzne to zbiór 120 rymowanych zagadek przeznaczonych dla dzieci w młodszym 

wieku szkolnym, przede wszystkim dla tych, które mają problemy z ortografią. Do każdej zagadki 
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podano trzy odpowiedzi – każda z nich jest prawdopodobna, ale tylko jedna jest prawidłowa: ma sens 

i rymuje się z poprzednimi wersami rymowanki. Ilość: 1 szt. 

 

12. Czytam sobie. Części mowy I- kartoniki, rysunki 

Tematy: Ludzie wokół mnie, orientuję się w najbliższym otoczeniu, znam swoje ciało. Zestaw I 

zawiera: 64 kolorowe, laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 85 kartonowych pasków z 

wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm. Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

pozwalająca rozwijać wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok, słuch i ruch. 

Przygotowuje do nauki czytania, poznawania liter, budowania zdań prostych oraz wprowadza w 

podstawowe części mowy. Książka-przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem 

czytania globalnego. Całość spakowana w pudełku. Ilość: 1 szt. 

 

13. Czytam sobie. Części mowy II-kartoniki, rysunki 

Tematy: bawię się i tworzę, poznaję świat, wiem co jem i co piję. zestaw II zawiera: 72 kolorowe, 

laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 80 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o 

wym. 100 x 500 mm. Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pozwalająca rozwijać 

wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok, słuch i ruch. Przygotowuje do nauki czytania, 

poznawania liter, budowania zdań prostych oraz wprowadza w podstawowe części mowy. książka-

przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem czytania globalnego. Całość 

spakowana w pudełku. Ilość: 1 szt. 

 

14. Prawda czy fałsz? Gra planszowa 

Zwycięstwo w tej grze zależy głównie od tego czy gracz prawidłowo określi przeczytaną wcześniej z 

karty informację jako prawdziwą lub fałszywą. Czytane podczas gry stwierdzenia dotyczą czterech 

dziedzin: historii techniki przyrody i geografii. Szansę na wygraną w rozgrywce wykorzysta jeden z 

graczy, ale każdy z jej uczestników pozna wiele interesujących wiadomości. Wym. pudełka: 38,3 x 

25,7 x 5,5 cm. Ilość: 1 szt. 

 

15. Domino Mnożenie-gra domino 

Gra oparta na zasadach klasycznego domino. Należy odszukać prawidłowy wynik mnożenia i ułożyć 

przy zapisie działania. Trzy stopnie trudności oznaczone różnymi kolorami. 36 plastikowych kart. 

Waga produktu: 0,40 kg, ilość: 1 szt. 

 

16. Domino Dodawanie do 20- gra 

Zestaw trwałych i solidnych elementów z tworzywa sztucznego. Na kartach widoczne są działania, 

oznaczone czarnym kolorem i wynik oznaczony na czerwono. Zadaniem dziecka jest dopasowanie do 

siebie działań i ich wyników. W ten sposób dzieci poprzez aktywne działania na elementach uczą się 

dodawania i odejmowania w zakresie 20. 24 elem. wym. 4 x 8 cm. Waga produktu: 0,70 kg. Ilość: 1 

szt. 

 

17. Domino Odejmowanie do 20-gra 

Zestaw trwałych i solidnych elementów z tworzywa sztucznego. Na kartach widoczne są działania, 

oznaczone czarnym kolorem i wynik oznaczony na czerwono. Zadaniem dziecka jest dopasowanie do 

siebie działań i ich wyników. W ten sposób dzieci poprzez aktywne działania na elementach uczą się 

dodawania i odejmowania w zakresie 20. Zawiera 24 elementy o wymiarach 4 x 8 cm. Waga 

produktu: 0,80 kg. Ilość: 1 szt. 

 

18. Czytam i piszę j. polski- gra edukacyjna –program multimedialny 

EduROM Czytam i piszę to pasjonująca interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-10 lat, 

kształcąca umiejętność czytania i pisania. Program wprowadza dziecko w świat emocjonującej 

przygody z literkami, dzięki której nauczy się płynnie i ze zrozumieniem czytać oraz przyswoi sobie 

reguły poprawnego pisania. Forma programu, oparta na zabawie, jest atrakcyjna dla dziecka. 

Różnorodne ćwiczenia interaktywne, animacje, kolorowe ilustracje i narracje - dostosowane do wieku 

odbiorcy - swobodnie wprowadzają go w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów (tzw. jednostek 

językowych). Zestaw zawiera 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron. Ilość: 1 szt. 
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19. Zestaw kontrolny PUS-standard- klocki 

PUS to Uniwersalny System Edukacji, który łączy w sobie naukę, zabawę i samokontrolę, 

wychowuje, kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości, samodzielności. Przeznaczony dla 

dzieci od 4 do 12 lat. Jest zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otwieramy Zestaw 

Kontrolny i przekładamy wszystkie klocki do górnej części tak, aby cyfry na klockach były widoczne. 

Otwieramy wybraną książeczkę, zapoznajemy się z poleceniem i przystępujemy do wykonywania 

ćwiczenia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, klocki znajdują się w dolnej części Zestawu 

Kontrolnego, w porządku wynikającym z udzielonych odpowiedzi. Zamykamy Zestaw Kontrolny, 

odwracamy go i ponownie otwieramy. Widzimy teraz ułożony z klocków trójkolorowy, regularny 

wzór. Wykonany z plastiku, trwały i poręczny. Wymiary 26 x 10,5 cm. Waga produktu: 0,15 kg. Ilość: 

2 szt. 

 

20. Klocki MECATECH 

Twórcza zabawa konstrukcyjna o wielu możliwościach. Na szczególne podkreślenie zasługuje jakość 

elementów, które łatwo i stabilnie można łączyć ze sobą. Dzieciom spodobają się również duże 

obrazkowe instrukcje, pokazujące krok po kroku składanie konkretnego modelu. Zawartość: 106 

elementów konstrukcyjnych o dł. 2-16 cm (5 rodzajów śrub, 3 rodzaje nakrętek, śrubokręt, klucz, 

kółka, bloczki oraz inne złączki) - 6 kart zadaniowych o wym. 21 x 21 cm (skuter, 2 roboty, 

wyścigówka, dźwig, spychacz). Ilość: 1 szt. 

 

21. Klocki MECANIKO 

Listewki i kształty specjalne (trójkąty, prostokąty i koła) można skręcać ze sobą, tworząc dowolne 

maszyny lub pojazdy. Zabawa rozwija wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i sprawność manualną. 

Klocki wykonane są z trwałego, starannie wykończonego tworzywa. Zawartość: 191 elementy z 

mocnego tworzywa (listwy w 7 długościach, trójkąty, prostokąty, koła, śruby i nakrętki), instrukcja z 

wzorami, zamykane pudełko plastikowe. Ilość: 1 szt. 

 

III. Pomoce dydaktyczne na wyposażenie gabinetu logopedy 
 

1.Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Część I - sz, ż, cz, dż 

Zawartość pakietu:  

Logopedyczne Zabawy. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ (program komputerowy) 

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ (książka) 

Zeszyt ćwiczeń. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ  

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ (książka). Książka opisuje rozwój 

mowy dziecka, słuch fonemowy I fonetyczny oraz diagnozę i terapię seplenienia (szeregu sz, ż, cz, 

dż). Ponadto zostały w niej szczegółowo opisane multimedialne programy komputerowe wchodzące w 

skład MPL. 

 Zeszyt ćwiczeń. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ. Ćwiczenia zawarte w zeszycie nie są powtórzeniem innych 

znanych wszystkim logopedom i powszechnie wykorzystywanych ćwiczeń. Autorami ćwiczeń są 

logopedzi z wieloletnim doświadczeniem, którzy spisali swoje pomysły zainspirowani pracą z 

dziećmi. Ćwiczenia oprócz innowacyjnej treści wzbogacone są o doskonałą, kolorową szatę graficzną, 

korelującą z programami komputerowymi. Ogromna różnorodność ćwiczeń stanowi o ich wartości i 

atrakcyjności podczas pracy z dzieckiem. Zeszyt zawiera: 

 64 ćwiczenia ortofoniczne, 

 44 ćwiczenia do pracy indywidualnej z dziećmi, 

 4 propozycje ćwiczeń do pracy grupowej. 

Do zeszytu dołączonych jest również 60 kolorowych obrazków do ćwiczeń dla dzieci nieczytających. 

 Logopedyczne Zabawy. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ (program komputerowy) 
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PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenia zawarte w programie są pomocne szczególnie przy utrwalaniu 

głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla dzieci posiadających 

umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do 

pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i 

upuść”). 

Z każdą planszą zintegrowany jest dźwięk informujący o poprawnym, bądź błędnym ułożeniu podpisu 

pod obrazkiem. W przypadku dobrze ułożonego wyrazu i wzrokowym utrwaleniu jego obrazu 

graficznego, dziecko proszone jest o powtórzenie jego nazwy (utrwalenie wzorca słuchowego). 

Następnie ekran komputera „zastyga”, a terapeuta ma możliwość przeanalizowania obrazka, 

ponownego wypowiedzenia jego nazwy itd. 

Jeżeli dziecko w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, może usunąć błędnie wpisaną literę, przenosząc ją 

w dowolne miejsce na ekranie i uzupełnić kratkę literą poprawną. 

Przejście do kolejnego ćwiczenia następuje po naciśnięciu przycisku DALEJ. 

Naciśnięcie przycisku WSTECZ powoduje przejście do poprzedniego zadania. 

W przypadku źle ułożonego podpisu pod obrazkiem, głos z komputera prosi o ponowne ułożeniu 

podpisu. Jeżeli dziecko kilkakrotnie źle ułoży podpis pod obrazkiem może skorzystać z przycisku 

POMOC. 

Po zakończeniu gry na ekranie pojawia się okienko STATYSTYKA, które informuje o czasie gry, 

ilości błędnych lub poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy. W okienku tym znajdują się dwa 

przyciski: DALEJ pozwala na rozpoczęcie gry od początku, oraz STOP kończy ćwiczenia w danym 

programie. 

 ZAPAMIĘTAJ I POWIEDZ – jest to program obrazkowy, w który z pewnością chętnie będą grały 

młodsze jak i starsze dzieci. Polecany do wykorzystania j przy utrwalaniu wymowy głosek w 

wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie). 

Doskonały program o charakterze pamięciowym, umożliwiający ćwiczenie trudnych głosek i 

pozwalający na porównywanie wymowy ze wzorcem podanym przez komputer. Program ćwiczy 

również inne sprawności takie jak: spostrzegawczość wzrokową, pamięć, koncentrację uwagi. 

Gra polega na odkrywaniu 2 kart (klikaniu na nie myszką) i szukaniu pary. Po znalezieniu przez 

dziecko 2 takich samych obrazków można usłyszeć ich nazwę podaną przez komputer. Po usłyszeniu 

nazwy dziecko powinno ją bezbłędnie powtórzyć. 

Gra kończy się po odkryciu wszystkich kart. Pojawia się wówczas omówione wcześniej okienko 

STATYSTYKA. Można wówczas rozpocząć grę od nowa klikając na przycisk DALEJ lub wyjść z 

niej klikając na przycisk STOP. 

 UZUPEŁNIJ WYRAZ – program ma na celu utrwalanie różnicowania głosek opozycyjnych sz – s, cz 

– c, ż – z, dż – dz. Polecany jest dla dzieci, które potrafią czytać, jednakże po krótkim instruktażu ze 

strony osoby dorosłej, można wykorzystywać go do terapii wymowy dzieci młodszych. Zabawa 

polega na głośnym wypowiedzeniu przez dziecko nazwy obrazka a następnie wybranie brakującej 

litery do podpisu pod obrazkiem. 

Wyboru litery dokonuje się, klikając na nią kursorem myszy. Jeżeli dziecko uzupełni wyraz 

prawidłowo, usłyszy z komputera słowa uznania i zostanie poproszone o powtórzenie wyrazu. W 

przypadku źle uzupełnionego wyrazu, dziecko musi poprawić swój wybór. Przejście do kolejnego 

zadania następuje po naciśnięciu przycisku DALEJ. Naciśnięcie przycisku WSTECZ powoduje 

przejście do poprzedniego zadania. 

Pomoc w tym programie polega na wypowiedzeniu przez komputer poprawnej nazwy obrazka. Po 

wysłuchaniu przez dziecko podpowiedzi z komputera powinno ono dokonać właściwego wyboru. 

Po ułożeniu wszystkich zadań na ekranie pojawia się okno STATYSTYKA. Pracę z programem 

można w każdej chwili zakończyć naciskając przycisk STOP. 

 SPADAJĄCE KARTY – jest to program, który oprócz ćwiczenia poprawnej wymowy, wyrabia u 

dziecka świadomość fonologiczną, ćwiczy refleks, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową. 
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Skutecznie ćwiczy również motorykę małą, gdyż wymaga precyzyjnych i szybkich ruchów myszką, 

aby trafić na właściwy obrazek, który znajduje się cały czas w ruchu.Ze względu na ciągłą dynamikę, 

program proponowany jest do wykorzystania w końcowych etapach terapii (np. w fazie automatyzacji 

wymowy).Gra polega na wskazywaniu myszką (klikaniu) obrazków z wybraną w menu początkowym 

głoską. Po wybraniu właściwego obrazka, ulega on zmniejszeniu i ustawia się w dolnej części ekranu 

(w okienkach ze znakami zapytania). Wybór niewłaściwego obrazka powoduje „znikniecie” jednego 

obrazka z dołu ekranu. 

Po znalezieniu wszystkich obrazków dziecko może kliknąć myszką na jego miniaturkę (w dolnej 

części ekranu) i odsłuchać jego nazwę wypowiadaną przez komputer. Następnie samo powinno 

wypowiedzieć nazwę obrazka. Po zakończeniu gry pojawia się okienko STATYSTYKA. 

 NAGRAJ I ODTWÓRZ – to bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie wymowy 

dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii. 

2. Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Część II - s, z, c, dz 

Zawartość pakietu: 

Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ (program komputerowy) 

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część II - S, Z, C, DZ (książka) 

Zeszyt ćwiczeń. Część II - S, Z, C, DZ   

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część II - S, Z, C, DZ (książka) 

Przedstawione opracowanie jest kontynuacją książki „Wybrane zagadnienia logopedyczne. 

Część I – SZ, Ż, CZ, DŻ” i dotyczy współpracy ortodontyczno-logopedycznej oraz terapii głosek s, z, 

c, dz. 

Specjaliści z zakresu ortodoncji i logopedii mają wspólny obszar działania, jakim jest jama 

ustna. Przedmiot badania logopedów i ortodontów stanowią takie struktury anatomiczne, jak mięśnie 

warg, policzków i języka, podniebienie twarde i miękkie, wyrostek zębodołowy szczęki i część 

zębodołowa trzonu żuchwy z osadzonymi w nich zębami oraz czynność narządu żucia, a więc 

oddychanie, ssanie, połykanie, żucie i artykulacja. 

Logopeda może być pierwszym specjalistą, który zwraca szczególną uwagę na stan jamy ustnej 

i uzębienia u dziecka w wieku przedszkolnym, które nie było jeszcze nigdy badane przez stomatologa. 

Dlatego jest wskazane, aby logopeda znał podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii 

narządu żucia i ortodoncji, np. cechy prawidłowego zgryzu w uzębieniu mlecznym i stałym oraz 

charakterystyczne objawy wad zgryzu. 

 Zeszyt ćwiczeń. Część II - S, Z, C, DZ 

W zeszycie ćwiczeń przedstawiona jest szeroka oferta ćwiczeń utrwalających głoskę w izolacji i w 

wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie). Występuje w nim również różnorodność ćwiczeń 

utrwalających głoskę w wyrażeniach i zdaniach. Nie zabrakło w nim pracy z tekstem i ćwiczeń 

kinestezji artykulacyjnej. Na końcu zeszytu znajdują się ćwiczenia do pracy grupowej z dziećmi 

utrwalające wymowę głosek s, z, c, dz.  

Ćwiczenia w przedstawionym zeszycie ćwiczeń zostały podzielone ze względu na: 

1. etap pracy korekcyjnej, 

2. ćwiczenia przeznaczone dla dzieci czytających oraz dla dzieci nieczytających, 

3. ćwiczenia do pracy indywidualnej i grupowej. 

W ćwiczeniach na „twardej wkładce” znajdują się obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia. 

Polecenia do ćwiczeń znajdą Państwo w opracowaniu tekstowym.  

W ćwiczeniach znajduje się: 
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1. 16 ćwiczeń narządów artykulacyjnych, 

2. 44 ćwiczenia do pracy indywidualnej z dzieckiem, 

3. 5 ćwiczeń do pracy grupowej, 

4. 42 obrazki zawierające w swojej nazwie głoski s, z, c, dz. 

 Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ (program komputerowy) 

PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenia zawarte w programie są pomocne szczególnie przy utrwalaniu 

głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla dzieci posiadających 

umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do 

pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i 

upuść”). Różnica w stosunku do wersji tego programu z "Logopedycznych zabaw. Część I - SZ, Ż, 

CZ, DŻ" polega na dodaniu w poziomie średnio i dużo zbędnych liter. Podnosi to nieznacznie stopień 

trudności a przez to atrakcyjności tego programu. 

Z każdą planszą zintegrowany jest dźwięk informujący o poprawnym, bądź błędnym ułożeniu podpisu 

pod obrazkiem. W przypadku dobrze ułożonego wyrazu i wzrokowym utrwaleniu jego obrazu 

graficznego, dziecko proszone jest o powtórzenie jego nazwy (utrwalenie wzorca słuchowego). 

Następnie ekran komputera „zastyga”, a terapeuta ma możliwość przeanalizowania obrazka, 

ponownego wypowiedzenia jego nazwy itd. 

Jeżeli dziecko w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, może usunąć błędnie wpisaną literę, przenosząc ją 

w dowolne miejsce na ekranie i uzupełnić kratkę literą poprawną. 

Przejście do kolejnego ćwiczenia następuje po naciśnięciu przycisku DALEJ. 

Naciśnięcie przycisku WSTECZ powoduje przejście do poprzedniego zadania. 

W przypadku źle ułożonego podpisu pod obrazkiem, głos z komputera prosi o ponowne ułożeniu 

podpisu. Jeżeli dziecko kilkakrotnie źle ułoży podpis pod obrazkiem może skorzystać z przycisku 

POMOC. 

Po zakończeniu gry na ekranie pojawia się okienko STATYSTYKA, które informuje o czasie gry, 

ilości błędnych lub poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy. W okienku tym znajdują się dwa 

przyciski: DALEJ pozwala na rozpoczęcie gry od początku, oraz STOP kończy ćwiczenia w danym 

programie. 

 DOMINO - zadaniem dziecka jest dobieranie obrazków w pary, według ćwiczonych głosek (najmniej 

dwie głoski np. s-c). 

 CO NIE PASUJE -w programie tym dziecko ma wskazać, który obrazek wśród pokazanych na 

ekranie, nie pasuje (pod względem wymowy) do pozostałych. 

 PILOT - jest to program dynamiczny, w którym zadaniem dziecka jest dopasowanie nazwy obrazka 

do pokazanych w dolnej części ekranu liter. 

 NAGRAJ I ODTWÓRZ – to bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie  

wymowy dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii. 

3. Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ 

Zawartość pakietu: 

Logopedyczne Zabawy. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ (program komputerowy) 

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ (książka) 

Zeszyt ćwiczeń. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ  
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Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ (książka) 

Książka podzielona jest na dwa rozdziały. W pierwszym opisano podstawowe zagadnienia z 

fonetyki i fonologii języka polskiego. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki głosek ś, ź, ć, dź 

oraz nieprawidłowości w wymowie tych głosek, a także opisano ich diagnozę i terapię. 

 Zeszyt ćwiczeń. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ 

W zeszycie ćwiczeń przedstawiona jest szeroka oferta ćwiczeń utrwalających głoskę w izolacji i 

w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie). Występuje w nim również różnorodność ćwiczeń 

utrwalających głoskę w wyrażeniach i zdaniach. Nie zabrakło w nim pracy z tekstem i ćwiczeń 

kinestezji artykulacyjnej. Na końcu zeszytu znajdują się ćwiczenia do pracy grupowej z dziećmi 

utrwalające wymowę głosek ś, ź, ć, dź. Ćwiczenia w przedstawionym zeszycie ćwiczeń zostały 

podzielone ze względu na: 

1. etap pracy korekcyjnej, 

2. ćwiczenia przeznaczone dla dzieci czytających oraz dla dzieci nieczytających, 

3. ćwiczenia do pracy indywidualnej i grupowej. 

W ćwiczeniach na „twardej wkładce” znajdują się obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia. 

Polecenia do ćwiczeń znajdą Państwo w opracowaniu tekstowym. 

 Logopedyczne Zabawy. Część III - Ś, Ź, Ć, DŹ (program komputerowy) 

PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenie polega na ułożeniu podpisu do obrazka z rozsypanki literowej. Po 

poprawnym ułożeniu przez dziecko podpisu lektor wypowiada nazwę obrazka, a zadaniem dziecka 

jest powtórzenie jej. 

 ZAPAMIĘTAJ I POWIEDZ – ćwiczenie typu "memory" przeznaczone jest dla dzieci nieczytających. 

Po odnalezieniu pary obrazków lektor wypowiada ich nazwę, a zadaniem dziecka jest powtórzenie jej. 

 CO NIE PASUJE – ćwiczenie polega na wybieraniu obrazka, który nie pasuje pod względem 

wymowy do pozostałych obrazków pokazanych na ekranie (np. śruba, śnieg, stokrotka, ślimak). 

Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazw obrazków, a następnie wybranie niepasującego obrazka. 

 NUREK – jest to ćwiczenie dynamiczne. Polega na przeprowadzeniu „nurka” po obrazkach, które 

zawierają w swojej nazwie ćwiczoną głoskę (np. głoskę ś). Tylko po nich nurek może się poruszać. 

 NAGRAJ I ODTWÓRZ– to moduł, w którym logopeda może zarejestrować wymowę dzieci. 

4. Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Część IV - J, L, R 

 

Zawartość pakietu: 

Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R (program komputerowy) 

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część IV - J, L, R (książka) 

Zeszyt ćwiczeń. Część IV - J, L, R  

Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część IV - J, L, R (książka) 

Pierwsza część książki opisuje czynniki wpływające na nieprawidłową artykulację głosek l i r 

oraz metody wywoływania i etapy pracy korekcyjnej w przypadku lambdacyzmu i rotacyzmu. Druga 

część przedstawia wybrane aspekty pracy terapeutycznej z wykorzystaniem Internetu oraz zbiór 

internetowych stron mogących być pomocą w terapii. 
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 Zeszyt ćwiczeń. Część IV - J, L, R 

Ćwiczenia zawarte w zeszycie nie są powtórzeniem innych znanych wszystkim logopedom i 

powszechnie wykorzystywanych ćwiczeń. Autorami ćwiczeń są logopedzi z wieloletnim 

doświadczeniem, którzy spisali swoje pomysły zainspirowani pracą z dziećmi. Ćwiczenia oprócz 

innowacyjnej treści wzbogacone są o doskonałą, kolorową szatę graficzną, korelującą z programami 

komputerowymi. Ogromna różnorodność ćwiczeń stanowi o ich wartości i atrakcyjności podczas 

pracy z dzieckiem. 

 Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R (program komputerowy) 

ODGŁOSY – w grze znajdują się wyrazy dźwiękonaśladowcze, ułatwiające dziecku wypowiadanie 

głoski r w grupach spółgłoskowych. Gra polega na dobieraniu w pary obrazków do pokazanych 

poniżej napisów (lub napisów do obrazków). Po dobraniu pary dziecko słyszy dźwięk z komputera, 

który następnie powinno powtórzyć. Obrazki i dźwięki wykorzystane w programie: 

 woźnica - prrrr, prrrrr, 

 trąbka – tratatata, 

 balon – trach, 

 traktor – pra, pra, pra, 

 auto – brum, brum, 

 pies – wrrrrr, 

 wrona – krra, krra, 

 gołąb – gruchu, gruchu. 

 PODPISZ I POWIEDZ – program jest proponowany do wykorzystania w etapie utrwalania głoski 

(głosek) w wyrazach, w różnych pozycjach. Podczas pracy z programem dziecko zapoznaje się z 

obrazkami, ich nazwami oraz pisownią. Program można wykorzystywać w terapii dla dzieci 

czytających bądź młodszych. W przypadku dzieci nieczytających można przy pomocy programu 

zapoznawać dzieci z obrazkiem i jego nazwą. Układanie podpisu polega na zdejmowaniu kolejnych 

liter ze „stosu” i układaniu ich w odpowiedniej kolejności do kratek znajdujących się pod obrazkiem. 

Jeżeli dziecko w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, może przenieść błędnie wpisaną literę, do innej 

kratki. 

W programie istnieje możliwość ponownego rozsypania liter poprzez dwukrotne kliknięcie na 

obrazek. 

Gra kończy się po odkryciu wszystkich kart. Pojawia się wówczas omówione wcześniej okienko 

STATYSTYKA. Można wówczas rozpocząć grę od nowa klikając na przycisk DALEJ lub wyjść z 

niej klikając na przycisk STOP. 

 KLOCKI – program służy do utrwalania głoski w wyrazach w różnych pozycjach. Jest to program 

obrazkowy, przeznaczony już dla najmłodszych dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. 

Program oprócz kształtowania prawidłowej wymowy, ćwiczy również spostrzegawczość wzrokową. 

Zadaniem dziecka jest dobieranie obrazków w pary. Niektóre obrazki są przykryte przez inne. Gra 

polega na umiejętnym odsłanianiu kolejnych obrazków (klikaniu na nie myszą) i dobieraniu w pary. 

W parametrach ustawień gry, opcja MAŁO jest poziomem najprostszym do ułożenia, natomiast w 

opcji DUŻO znajduje się wiele obrazków ułożonych na sobie. 

Poprawnie dobrane obrazki w pary znikają z ekranu. Natomiast przy błędnym dobraniu obrazków 

dziecko zostaje poinformowane przez głos z komputera. Klikając prawym przyciskiem myszy na 

dowolny obrazek można powiększyć go oraz usłyszeć jego nazwę. 

Gra kończy się po znalezieniu wszystkich par. 

Po ułożeniu wszystkich zadań na ekranie pojawia się okno STATYSTYKA. Pracę z programem 

można w każdej chwili zakończyć naciskając przycisk STOP. 
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 LATAJĄCY SPODEK – jest to program obrazkowy służący do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej. 

Zadaniem dziecka jest wstawienie odpowiedniej litery (j, l, r) w odpowiednią pustą kratkę. Operacje 

na ekranie (zmiana liter oraz ich wstawianie w puste pola) odbywają się poprzez kliknięcie na 

czerwony przycisk w lewej części ekranu. Czerwony przycisk spełnia dwie funkcje: 

1. zmiana litery na właściwą, pasującą do podpisu pod obrazkiem, 

2. wstawianie litery do podpisu pod obrazkiem. 

Po znalezieniu wszystkich obrazków dziecko może kliknąć myszką na jego miniaturkę (w dolnej 

części ekranu) i odsłuchać jego nazwę wypowiadaną przez komputer. Następnie samo powinno 

wypowiedzieć nazwę obrazka. Po zakończeniu gry pojawia się okienko STATYSTYKA. 

 LABIRYNT – gra polega na przejechaniu pojazdem przez labirynt od startu do mety. Pojazd 

sterowany jest klawiszami strzałek. Wybierając drogę należy przejechać przez obrazki zawierające 

głoskę (głoski) wybraną w menu początkowym. Każdy obrazek można powiększyć i usłyszeć jego 

nazwę najeżdżając na niego i klikając prawym przyciskiem myszy. Prawidłowo wybrane obrazki 

ustawiają się po prawej stronie ekranu.  

Ilość obrazków do odnalezienia uzależniona jest od ilości wybranych zadań w menu głównym: 

- wybierając ILOŚĆ ZADAŃ „Mało”: liczba poprawnych obrazków – 4, liczba błędnych - 2, 

- wybierając ILOŚĆ ZADAŃ „Średnio”: liczba poprawnych obrazków – 3, liczba błędnych - 3, 

- wybierając ILOŚĆ ZADAŃ „Dużo: liczba poprawnych obrazków – 4, liczba błędnych 4. 

 NAGRAJ I ODTWÓRZ – to bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie wymowy 

dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii. 

5. Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów 

 

Ćwiczenia różnicowania słuchowego i kinestetycznego wypracowanych głosek.Ćwiczenia te stosuje 

się gdy głoski są wymawiane poprawnie, ale są mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie 

spontanicznej.  

Po wywołaniu głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego, bardzo często należy 

prowadzić z dzieckiem ćwiczenia w różnicowaniu tych głosek. Ćwiczenia te stosuje się gdy głoski są 

wymawiane poprawnie, ale są mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie spontanicznej. W tym 

celu należy stosować ćwiczenia różnicowania słuchowego i kinestetycznego wypracowanych głosek. 

W słowniku logopedycznym można przeczytać, że "kinestezja artykulacyjna to poczucie pozycji i 

ruchów narządów mowy względem siebie, właściwych poszczególnym głoskom. Brak czucia napięcia 

mięśni narządów mowy utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie odpowiednich ruchów 

artykulacyjnych. 

 

Ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej polega na wielokrotnych powtórzeniach danych głosek, w celu 

osiągnięcia pełnego automatyzmu we właściwym układaniu narządów mowy dla konkretnej głoski, a 

także automatyzmu w sprawnym przechodzeniu od jednej artykulacji do drugiej. 

 

Program „Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów” składa się następujących 

części: 

POCIĄG – to gra, która polega na umieszczeniu obrazków z pociągu na właściwych półkach z 

literami. Obrazki układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść”). 

 

W przypadku popełnienia błędu głos z komputera prosi o ponowne ułożeniu podpisu. Jeżeli dziecko 

kilkakrotnie źle ułoży podpis pod obrazkiem może skorzystać z przycisku POMOC. Po zakończeniu 

gry na ekranie pojawia się okienko STATYSTYKA, w którym znajdują się dotyczące czasu gry, 

liczby błędnych i poprawnych odpowiedzi oraz korzystanie z pomocy. W okienku tym znajdują się 

dwa przyciski: DALEJ pozwala na rozpoczęcie gry od początku, oraz STOP kończy ćwiczenia w 



 
 

12 

danym programie. 

 

PRZYSSAWKI – gra, która polega na etykietowaniu obrazków poprzez przeciągnięcie do nich 

właściwego napisu. Napis przemieszcza się za pomocą kursora myszy. Wskazanie kursorem myszy 

obrazka lub napisu i kliknięcie prawego przycisku myszy powoduje odsłuchanie nazwy 

obrazka/napisu. 

 

ZAPAMIĘTAJ I POWIEDZ - gra polega na odkrywaniu 2 kart (klikaniu na nie myszką) i szukaniu 

pary. Po znalezieniu przez dziecko 2 takich samych obrazków można usłyszeć ich nazwę podaną 

przez komputer. Po usłyszeniu nazwy dziecko powinno ją bezbłędnie powtórzyć. 

 

MAGAZYNIER – zadaniem gracza jest poukładanie na półkach napisów i obrazków. Wózek 

obsługuje się klawiszami strzałek. 

 

TAŚMOCIĄG – zadaniem gracza jest przeniesienie obrazka znajdujące się na taśmociągu do rury z 

właściwą głoską. Ramię chwytające obsługujemy za pomocą klawiszy strzałek. 

 

NAGRAJ I ODTWÓRZ – to bardzo prosty rejestrator dźwięku. Umożliwia nagranie wymowy dziecka 

i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii.  

6. ZOOminki – ćwiczenia usprawniające mowę 

 

Program wspomagający terapię mowy oraz umiejętność poprawnego komunikowania się.  

„Zoominki – ćwiczenia usprawniające mowę” to program zawierający 320 filmów wspomagających 

terapię mowy oraz umiejętność poprawnego komunikowania się. Ćwiczenia zostały przypisane do 119 

zwierzątek, co podnosi atrakcyjność zabawy. Na temat każdego zwierzątka zebrano ciekawe 

informacje oraz przygotowano historyjkę przeplataną ćwiczeniami, dzięki czemu program 

terapeutyczny został wzbogacony o elementy edukacyjne. Każdemu ze 119 ćwiczeń wykonywanych 

przez dzieci odpowiadają ćwiczenia realizowane przez dorosłego aktora, który w sposób bardzo 

precyzyjny wykonuje poszczególne zadania. 

W programie obok ćwiczeń poszczególnych narządów mowy (warg, języka, podniebienia 

miękkiego, żuchwy) zawarte są ćwiczenia dłoni, fonacyjne i oddechowe. Wyboru ćwiczeń można 

dokonać ze względu na wiek dziecka oraz wadę wymowy. Zaletą programu jest możliwość wyboru 

ćwiczeń dostosowanych do terapii konkretnych głosek. 

Program został opracowany na bazie bogatych doświadczeń terapeutycznych oraz na podstawie 

ćwiczeń dostępnych w literaturze przedmiotu. 

Wyróżniamy następujące kategorie ćwiczeń: 

 Rodzaje ćwiczeń:  

o warg, 

o języka, 

o podniebienia miękkiego, 

o żuchwy, 

o oddechowe, 

o fonacyjne, 

o dłoni. 

 Wiek dziecka:  

o do końca 4-go r. ż., 

o do końca 5-go r. ż., 

o 6 lat i więcej. 

 Przygotowanie do wypowiadania konkretnych głosek:  
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o s, z, c, dz, 

o sz, ż, cz, dż, 

o r, l, 

o k, g, 

o t, d, n, 

o f,w, 

o a, o, u, e, i, y, ą, ę. 

 Typy zaburzeń:  

o seplenienie międzyzębowe, 

o seplenienie boczne, 

o za krótkie wędzidełko podjęzykowe, 

o opóźniony rozwój mowy, 

o dyslalia wieloraka. 

7. LOGOPEDYCZNA RA PLANSZOWA : Dżdżownica Żaneta – Pszczółki Lotniczki 

 

Gra wspomagająca terapię głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos)  

oraz głoski l (nagłos, śródgłos, wygłos).  

Dżdżownica Żaneta – sz, ż/rz, cz, dż (nagłos) 

Dżdżownica Żaneta - gra przeznaczona jest do ćwiczeń głosek  sz, ż/rz, cz, dż (nagłos). Grać może od 

2 do 4 graczy. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu o tyle pól, ile 

uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo nazywając poprawnie obrazki na mijanych polach. Wygrywa 

osoba, która pierwsza dotrze pionkami do środka dżdżownicy Żanety. Napotkanego na danym polu 

rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry tym pionkiem od nowa. 

Zawodnicy mogą wykorzystać w grze od 1 do 4 pionków. Przy następnym okrążeniu można 

rozpocząć grę            od środka i zakończyć na początku dżdżownicy. 

 Pszczółki Lotniczki – l (nagłos, śródgłos, wygłos) 

 Gra przeznaczona jest do ćwiczeń głoski l (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 graczy. 

Gra polega na przejściu pionkiem (pionkami) po plastrze miodu. Start następuje z pierwszych czterech 

pól plastra miodu leżących po przeciwnej stronie wybranego przez gracza „domku” („domki” to 

cztery wydzielone pola z obramowaniem w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym). W 

grze można wykorzystać od 1 do 4 pionków.  Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci kostką 6 oczek. 

Wówczas ustawia się on na dowolnym polu po przeciwnej stronie (przekątnej) „domku”. Następnie 

rzucając kostką przesuwa się o liczbę pól, które wskazuje kostka. Przesuwając pionek gracz musi 

nazwać napotkane po drodze obrazki. W przypadku wyrzucenia 6 oczek, graczowi przysługuje 

dodatkowy rzut kostką. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek przeciwnika, 

następuje jego strącenie do punktu startu. Ruch pionka może odbywać się do przodu, w linii prostej 

lub po przekątnej. Wygrywa gracz, który pierwszy ustawi swoje pionki w „domku” 

8. LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA: Chrząszcz Szczepan - Pszczółki Tuptusie 

 

Gra wspomagająca terapię głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos)  

oraz głosek t, d (nagłos, śródgłos, wygłos).  

Chrząszcz Szczepan – sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos) 

Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos). 

Grać może od 2 do 4 dzieci. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu 

tyle pól ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo wymawiając poprawnie obrazki na mijanych polach. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do swojego „domku”. Napotkanego na danym polu 
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rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry swoim pionkiem od nowa. 

W grze można wykorzystać od 1 do 4 pionków. 

  

Pszczółki Tuptusie – t, d (nagłos, śródgłos, wygłos) 

Gra przeznaczona jest do ćwiczeń głosek t, d (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 raczy. 

Gra polega na przejściu pionkiem (pionkami) po plastrze miodu. Start następuje z pierwszych czterech 

pól plastra miodu leżących po przeciwnej stronie wybranego przez gracza domku” („domki” to cztery 

wydzielone pola z obramowaniem w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym). W grze 

można wykorzystać od 1 do 4 pionków. Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci kostką 6 oczek. 

Wówczas ustawia się on na dowolnym polu po przeciwnej stronie (przekątnej) „domku”. następnie 

rzucając kostką przesuwa się o liczbę pól, które wskazuje kostka. Przesuwając pionek gracz musi 

nazwać napotkane po drodze obrazki. W przypadku wyrzucenia 6 oczek, graczowi przysługuje 

dodatkowy rzut kostką. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek przeciwnika, 

następuje jego strącenie do punktu startu. Ruch pionka może odbywać się do przodu, w linii prostej 

lub po przekątnej. Wygrywa gracz, który pierwszy ustawi swoje pionki w „domku”. 

9. LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA: Ośmiornica Urszula - Pająk Bogdan 

 

Gra wspomagająca terapię głosek sz, ż/rz, cz, dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos) 

oraz głosek p, b (nagłos, śródgłos, wygłos).  

Ośmiornica Urszula – sz, ż/rz, cz, dż -  s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos) 

 

Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos). 

Grać może od 2 do 4 dzieci. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu  o 

tyle pól ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo wymawiając poprawnie obrazki na mijanych polach. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do swojego „domku”. Napotkanego na danym polu 

rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry swoim pionkiem od nowa. 

W grze można wykorzystać od 1 do 4 pionków. 

 Pająk Bogdan – p, b (nagłos, śródgłos, wygłos) 

 Gra przeznaczona jest do ćwiczeń głosek sz, ż/rz, cz, dż -  s, z, c, dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos). 

Grać może od 2 do 4 graczy. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Ustawia się wówczas na 

pierwszym obrazku na ramieniu ośmiornicy. Następnie przesuwa się on do przodu o tyle pól, ile 

uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo nazywając poprawnie obrazki na mijanych polach. Wygrywa 

osoba, która pierwsza dotrze pionkami do końca wybranego ramienia. Napotkanego na danym polu 

rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry tym pionkiem od nowa. 

Zawodnicy mogą wykorzystać od 1 do 4 pionków. 

10. LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA: Ślimak - Czterolistna koniczynka 

 

Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego 

różnicowania.  

 

Szczegóły produktu  

„Czterolistna koniczynka” i „Ślimak” to gry logopedyczne mające na celu rozwój mowy dziecka w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania 

słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej w nauce mówienia, czytania i 
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pisania. W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, 

pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). 

 

OPISY GIER: 

 

CZTEROLISTNA KONICZYNKA 

Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego 

różnicowania. Gra składa się z 72 obrazków z głoskami sz, ż, cz, dż. Jest kilka wariantów 

prowadzenia rozgrywki, które urozmaicają jej wykorzystanie podczas terapii. Aby grać potrzebna jest 

kostka oraz od 1 do 4 pionków dla każdego gracza. 

 

Przykładowy wariant gry: 

Grać może od 2 do 4 dzieci. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu o 

tyle pól ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo wymawiając poprawnie nazwy obrazków na mijanych 

polach. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do swojego „domku”. Napotkanego na 

danym polu rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry swoim 

pionkiem od nowa. Zawodnicy mogą grać jednym lub czterema pionkami. 

 

ŚLIMAK 

Gra przeznaczona jest do ćwiczeń artykulacji głosek ś, ź, ć, dź oraz słuchowego różnicowania 

dźwięczności. 

 

Wariant pierwszy: 

Dziecko rzuca kostką na planszę z ilustracjami. Tam, gdzie kostka się zatrzyma, musi odgadnąć nazwę 

obrazka i dodatkowo odpowiedzieć na pytanie: 

Co słyszysz w tym wyrazie ś, ź, ć, dź? 

 

Wariant drugi: 

Dziecko przygląda się obrazkom i wskazuje tylko te, które mają w swojej nazwie głoskę ś (innym 

razem ź, ć, dź). 

 

Wariant trzeci: 

Dziecko otrzymuje polecenie: Posłuchaj części wyrazu, wskaż obrazek, który taką część posiada;np. 

śli- ? (ślimak), źre- ? (źrebak) lub druga część wyrazu -mak? (ślimak), -bak? (źrebak). 

 

Wariant czwarty: 

Gracz kręci długopisem na planszy. Poprawnie wskazany obrazek nazywa, dzieli wyraz na sylaby, 

głoski oraz układa z tym wyrazem zdanie. 

 

Wariant piąty: 

Grać może od 1 do 4 graczy. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu o 

tyle pól, ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo nazywając poprawnie obrazki na mijanych polach. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do środka ślimaka. Napotkanego na danym polu 

rywala można „wyrzucić”, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry tym pionkiem od nowa. 

Zawodnicy mogą grać jednym lub czterema pionkami. Przy następnym okrążeniu można rozpocząć 

grę od środka i zakończyć na początku ślimaka. 

 

Obrazki wykorzystane w grze: wiśnie, budzik, huśtawka, oś, bocian, śruba, ziemia, dzik, więzienie, 

dziurkacz, dzieci, cień, ślimak, pięć, osioł, zielony, dźwig, paproć, ciupaga, śledź, księżyc, siatka, 

osiem, gałęzie, dziób, miś, sikorka, kość, poziomka, ziemniak, dzięcioł, struś, dziupla, siedem, źrebak, 

źródło, świnia, siekiera, bazie, sitko, jedenaście, guzik, siodło, pociąg, sieć, nić, dziesięć, tasiemka, 

sierp, ziarna, siedzenie, budzik, dziadek, cielak, łoś, ćma, gęś, łodzie, łazienka. 

 

 

11. Szumi i szeleści - wąż logopedyczny – gra planszowa 
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Terapia głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji 

słuchowej.  

Szczegóły produktu  

Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie 

poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także 

rozwój percepcji słuchowej.  

   

  Dodatkowo dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi oraz 

myślenie. 

   

  Gra skierowana jest do logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców, którzy pracują z dzieckiem 

nad poprawnością wymowy. 

 

 Pudełko zawiera: 

 96 żetonów z obrazkami 

 16 żetonów z poleceniami 

 dwustronną planszę 

 16 pionków 

 kostkę do gry 

 instrukcję 

   

  Gra może odbywać się według zaproponowanych w instrukcji wariantów lub może być przez graczy 

dowolnie modyfikowana w zależności od czasu, jaki został przeznaczony na rozgrywkę, oraz od 

liczby osób biorących udział w grze.  

 

  Plansza niebieska przeznaczona jest do dłuższych, a różowa do krótszych rozgrywek. 

12. Ładnie mówię głoski S Z C DZ 

Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: S, Z, C, DZ  

Głoski szeregu syczącego S Z C DZ pojawiają się w rozwoju mowy dziecka już około trzeciego roku 

życia. Sprawiają one zwykle mniej problemów niż głoski szumiące, jednak ich nieprawidłowa 

realizacja wpisuje się w jedna z najpopularniejszych wad w obrębie dyslalii – seplenienie. 

 

Ładnie mówię głoski S Z C DZ to jedna z pięciu części, w serii gier logopedycznych, do ćwiczeń nad 

utrwalaniem tytułowych głosek. Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także 

wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko 

bawiąc się ćwiczy wymowę głosek S Z C DZ na początku, w środku i na końcu wyrazu w różnym 

sąsiedztwie fonetycznym. 

 

Ładnie mówię głoski S Z C DZ to 70 obrazków podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada 

gier, która polega na dobieraniu kartoników w pary, umożliwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. 

Atutem pomocy jest wykorzystanie zdjęć przedmiotów, co ułatwia dziecku bezbłędne ich rozpoznanie 

i nazwanie. Przygotowując wyrazy do gier uwzględniono fakt, że dziecko, które ma problemy z 

artykulacją głosek: S, Z, C, DZ najczęściej ze względu na niedokończony rozwój mowy, nie potrafi 

jeszcze poprawnie wymówić głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ oraz R. Dlatego, w żadnej z nazw proponowanych 

przedmiotów nie pojawiają się te głoski, co pozwala skoncentrować się na utrwalaniu szeregu 

syczącego. 
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13. Logopedyczny Piotruś. Część XIII - głoska L 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

"Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

14. Logopedyczny Piotruś. Część XIX - głoska F 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

"Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

15. Logopedyczny Piotruś. Część XVIII - głoska D 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

 "Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

16. Logopedyczny Piotruś. Część XX - głoski G 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  
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 "Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

 

17. Logopedyczny Piotruś. Część XXI - głoska K 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

 "Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

18. Logopedyczny Piotruś. Część XXIII - głoska T 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

 "Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 

poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

19. Logopedyczny Piotruś. Część XXIV - głoska W 

Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną 

wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.  

"Logopedyczny Piotruś" - jest to prosta gra w karty przeznaczona już dla dzieci w wieku od 3-4 lat. 

Może w niej uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Do gry należy wykorzystać 25 kart (12 par oraz jednego 

Piotrusia). Przed przystąpieniem do gry karty należy potasować a następnie rozdać kolejno wszystkim 

graczom. Można rozdać wszystkie karty, bądź tylko niektóre (w zależności od możliwości i wieku 

dziecka). Z otrzymanych kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty 

uczestnicy gry układają w "wachlarz". Następnie każdy gracz wyciąga jedną karę od osoby siedzącej 

po prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje do pary z inną posiadaną - całą parę, tak jak w 
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poprzedniej fazie, gracz odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Dziecko, 

które pierwsze pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast dziecko, które pozostanie z 

Piotrusiem – przegrywa. 

 

W/w pomoce dydaktyczne mają być dostarczone na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, Szkoła Podstawowa, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.  

Koszt transportu należy wliczyć do ceny przedmiotu zamówienia. 

 

2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 16.12.2016 r. 

 

3. Kryterium  wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100% 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  

-   formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania 

 

5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:  

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 02.12.2016r. do 

godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na adres: 

spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na pomoce dydaktyczne”)  lub pocztą 

tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 

Zbąszyń.  

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej jednostki. 

 

10. Podpisanie umowy/zamówienia: 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

umowy. 

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: 

Ewelina Materna tel. 501178100  

mailto:spzbaszyn@interia.pl
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        z poważaniem 

        Dyrektor ZSP w Zbąszyniu 

        Teresa Małycha 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) formularz oferty 


