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BrainBoy
Uniwersalm MW

SENSE jest autonomicznym robotem, który można
podłączyć do komputera PC lub MAC i programować
przy użyciu oprogramowania Robockly. Standardowy
lub zewnętrzny akumulator (bateria) umożliwia
bezprzewodowy i autonomiczny ruch robota.
SENSE pozwala poznać, zrozumieć oraz tworzyć i
programować zadania, takie jak: ruch wokół
czarnej/białej linii, przesuń wzdłuż ścian, unikaj
przeszkód w ruchu w labiryncie. Robot SENSE jest
kompatybilny z wszystkimi czujnikami NeuLog.
Zestaw Brain - poziom zaawansowany, to zestaw do
samodzielnego zbudowania platformy programowalnej
składający się z diod, motorów, servo, czujników,
modułu in/out,
złączek oraz kółek. Zawiera także oprogramowanie
ROBOCKLY do programowania (do pobrania ze
strony). Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o
dodatkowe czujniki NEULOG.
• baterie w zestawie

CAT – A – Test
Apercepcji
Tematycznej dla
dzieci – Wersja z
Postaciami zwierząt

Projekcyjny test do badania osobowości dla dzieci od
3 do 10 r.ż.. Składa się z 10 obrazków czarno-białych
przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach.
Zestaw składa się z:
●10 tablic testowych w pudełku
● Podręcznik CAT-A
● Arkusze zapisu (25 egz.)

CFT 1-R Neutralny
Kulturowo Test
Inteligencji Cattella

Jest to test dla dzieci od 4 do 9 roku życia, mierzący
inteligencje ogólną rozumianą jako inteligencję
płynną. Umożliwia ocenę potencjału intelektualnego,

2 szt.

1 zestaw

1 zestaw

dając podstawę do oceny prognozowania osiągnięć
szkolnych (dojrzałości szkolnej oraz diagnoza
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych)
Składa się z 6 podtestów, zgrupowanych w dwie
części.
Pierwsza cześć zawiera podtesty:
 Podstawianie
 Labirynty
 Podobieństwa
Druga część zawiera podtesty:
 Serie
 Klasyfikacje
 Matryce
Część pierwsza mierzy zdolności percepcyjne, uwagę i
koordynację wzrokowo-ruchową, część druga mierzy
zdolność rozumowania, wykrywania reguł
określających relacje między elementami i
uzupełnienia struktur. Zadania mają charakter
niewerbalny.
Zestaw składa się z:



Podręcznika CFT 1-R
10 zeszytów testowych

4.

EAS – wersja dla
dzieci

Test badający temperament dzieci od 3 do 11 roku
życia. Wersje dla dzieci odwołują się do danych
obserwacyjnych uzyskiwanych w jednej wersji od
rodziców, w drugiej - od nauczycieli. Każda z trzech
wersji składa się z 20 pozycji. Mają one charakter
stwierdzeń, których prawdziwość odpowiadający
ocenia na skali pięciostopniowej (od "Zdecydowanie
nie" do "Zdecydowanie tak"). Zawiera 4 skale,
dotyczące: Nieśmiałości, Towarzyskości, Aktywności
i Emocjonalności.
Zestaw zawiera:
 Podręcznik EAS,
 25 arkuszy i klucz dla rodziców,
 25 arkuszy i klucz dla nauczycieli

1 zestaw

5.

TMK Test Matryc
Ravena w wersji
kolorowej

Test inteligencji dla dzieci od 4 do 10 roku życia. Test
składa się z 36 zadań ujętych w trzy serie (A, AB, B),
po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych
wzorów (matryc), wydrukowanych w większości na
barwnym tle.
Zestaw zawiera:
 Podręcznik z polską normalizacją
 Test Matryc Ravena – Zarys ogólny

1 zestaw






6.

Test relacji
rodzinnych

(podręcznik oryginalny)
Test Matryc Ravena – Wersja Kolorowa
(podręcznik oryginalny)
Zeszyty testowe (5 egz.)
Arkusze (25 egz.)
Klucz

Test służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy
czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci
młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10–
14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o
formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz
jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki
uczuciowe w rodzinie).

1 zestaw

Test składa się z:







zestawu figurek symbolizujących członków
rodziny,
zestawu wiadomości SMS (komunikatów
wysyłanych poszczególnym członkom
rodziny),
dwóch "smartfonów" z których dziecko
wysyła wiadomości,
planszy służącej do rozmieszczenia
poszczególnych osób
klocków, służących do oznaczania hierarchii
w rodzinie

Zestaw testowy zawiera ponadto



7.

Skala emocjonalnego
rozwoju dzieci w
wieku 3-6 lat

Podręcznik
protokoły badania
Dla dzieci 3-6 lat. Skala umożliwia ocenę rozwoju
emocjonalnego dzieci wieku przedszkolnym.
Składa się z trzech skal:

1 zestaw

1) Rozpoznawanie emocji,
2) Nazywanie emocji oraz
3) Emocje w sytuacjach społecznych.
Zestaw obejmuje:
 podręcznik testowy,
 tablice testowe
 komplet 25 protokołów badania

8.
Układanki
lewopółkulowe

Zestaw Układanki lewopółkulowe
zawiera 25 kwadratów z tworzywa (11 czerwonych,
10 zielonych, 4 niebieskie) oraz książeczkę z wzorami

4 zestawy

9.

10.

Układanki
SymultanicznoSekwencyjne

Układanki
lewopółkulowe Trójkąty

11.

Ramka do układanek
lewopółkulowych i
symultanicznosekwencyjnych

12.

Historyjki obrazkowe
Autor: Urszula
Kubasiewicz , Aneta
Szumska

13.

Ćwiczenia pamięci
sekwencyjnej i

do układania. Do układanek dołączona jest także
instrukcja z propozycjami ćwiczeń lewopółkulowych.
Kwadraty wykonane są z trwałego materiału.
Zestaw Układanki lewopółkulowe jest integralnym
elementem Metody Krakowskiej, pomaga
przeprowadzić ćwiczenia rozwijające pracę lewej
półkuli mózgu, niezbędnej w komunikacji, nauce
czytania i pisania. Pozwala również uczyć
dokonywania kategoryzacji, a także ćwiczyć układanie
wzorów sekwencyjnych. Dzięki niemu można
przeprowadzić ćwiczenia polegające na naśladowaniu
wzoru ułożonego przez terapeutę układaniu wzorów z
pamięci oraz na układaniu wzorów prezentowanych na
tablicach, co wspomaga rozwój w/w umiejętności. W
ćwiczeniach zwraca się uwagę na linearny porządek
wykonywania zadań, co sprzyja dalszej nauce czytania
i pisania już w szkole.
Autor: Jagoda Cieszyńska , Agata Dębicka-Cieszyńska
Zestaw Układanki Symultaniczno-Sekwencyjne
składa się z dziewięciu biało-niebieskich kostek oraz
książeczki z wzorami do układania uporządkowanymi
według trudności, służącymi stymulacji pracy prawe i
lewej półkuli mózg. Kostki są trwałe, wykonane z
drewna, a książeczka zawiera 32 wzory.
Autor: Jagoda Cieszyńska , Agata Dębicka-Cieszyńska
Zestaw Układanki lewopółkulowe Trójkąty zawiera 19
trójkątów z trwałej tektury oraz dwie książeczki z
wzorami do układania - jedna z konturami, druga bez.
W każdej książeczce jest 37 wzorów służących do
stymulacji procesów zachodzących w lewej półkuli
mózgu. Wzory są ułożone wg narastającego stopnia
trudności. Do zestawu dołączona jest również
instrukcja użytkowania oraz zastosowania w terapii.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska

4 zestawy

4 zestawy

Ramka do układanek lewopółkulowych i
symultaniczno-sekwencyjnych stanowi uzupełnienie
do w/w pomocy terapeutycznych. Ramka jest trwała,
wykonana z drewna i dopasowana wielkością do
elementów w/w układanek poprzez zastosowanie
mniejszych ramek w większych.

4 szt.

Zestaw Historyjki obrazkowe zawiera 27 ilustracji
przedstawionych na trwałej takturze, stanowiących 9
historyjek obrazkowych oraz etykiety z samogłoskami
do historyjek.

2 zestawy

Historyjki obrazkowe przeznaczone są głównie do
ćwiczeń myślenia.
Autor: Urszula Kubasiewicz , Aneta Szumska
Zestaw Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i
symultanicznejzawiera 60 kartoników (30 par) o
wymiarach 6.0 x 6.0 cm. W zestawie znajdują się

2 szt.

symultanicznej

14.
Kategoryzacje
(klocki)

15.

Sekwencje ruchowe

16.

Ćwiczenia
wnioskowania przez
analogię

17.

18.

Kategoryzacje
obrazkowe

Wykluczanie ze
zbioru

obrazki tematyczne (realnie istniejące przedmioty,
postacie, zwierzęta) i atematyczne (symboliczne,
figury, wzory) oraz instrukcję z propozycją ćwiczeń.
Pomoc Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i
symultanicznej przeznaczona jest dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji językowej, z deficytami
uwagi i koncentracji, zagrożonych dysleksją, z
zakłóceniami funkcji sekwencyjnych i linearnych oraz
dla osób z afazją.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska
Pomoc Kategoryzacje zawiera 52 klocki przestrzenne
o różnych, niestandardowych kolorach wielkościach i
kształtach. Elementy wykonane są z trwałego
tworzywa, odpornego na zniszczenia. W zestawie jest
również instrukcja zastosowania w terapii.
Pomoc ta pozwala na ćwiczenie umiejętności
kategoryzowania ze względu na takie cechy jak: kolor
(4 kolory), wielkość (2 wielkości) i kształt (4 kształty
oraz na ćwiczenie tzw. „przełożenia kategorii”.
Kategoryzowanie natomiast pozwala na ćwiczenie
lewej i prawej półkuli mózgu, co jest podstawą w
Metodzie Krakowskiej i przy rozwoju myślenia.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
Zestaw składa się z 24 kart z rzeczywistymi
fotografiami ruchów i póz przybieranych przez ludzi,
służy do odtwarzania sekwencji ruchowych.
Ruch zobrazowany na kartach jest dostosowany do
możliwości motorycznych i intelektualnych dzieci.
. Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska

2 zestawy

2 zestawy

Pomoc Ćwiczenia wnioskowania przez analogię
składa się z 16 tekturowych tablic oraz 48 obrazków
(po 3 do tablicy) spośród których należy wybrać ten,
który pasuje w puste miejsce na tablicy.
Każda tablica ilustruje jedną regułę
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska

4 zestawy

Pomoc terapeutyczna Kategoryzacje obrazkowe składa
się z 30 tekturowych elementów. W zestawie znajdują
się obrazki z 6 kategorii (meble, owoce, pojazdy,
ubranie, ptaki, zwierzęta) oraz instrukcja zastosowania
pomocy w terapii.
Autor: Cieszyńska Jagoda, Dębicka-Cieszyńska Agata

2 szt.

Zestaw składa się z 52 tekturowych pasków
obrazkowych, na których są przedstawione po 4
obrazki, każdy pasek ma kolorystyczne oznaczenie wg
trudności, a obrazki dotyczą tematycznych i
atematycznych kategorii. W zestawie jest również
instrukcja do zastosowania w terapii oraz trwałe
pudełko do przechowywania.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska

2 szt

Zestaw składa się z dwóch pomocy: Relacje 1 i
Relacje 2.

19.

2 zestawy

Zestaw pomocy:
Relacje 1
Relacje 2

20.

Sekwencje i
Sekwencje 2

Pomoc Relacje 1 składa się z 84 elementów –
obrazków na tekturze oraz szczegółowej instrukcji
zastosowania. Obrazki skonstruowane są tak by
nauczyć dziecko rozumieć i zauważać zależności
zachodzące pomiędzy obrazkami dotyczącymi jednego
przedmiotu, cechy, zdarzenia zobrazowanego na kilku
ilustracjach..
Pomoc Relacje 2 składa się z 105 elementów –
obrazków na tekturze oraz szczegółowej instrukcji
zastosowania. Jego zastosowanie i budowa są tożsame
co pomocy Relacje.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda
Cieszyńska
Zestaw składa się z dwóch pomocy: Sekwencje i
Sekwencje 2.

2 zestawy

Pomoc Sekwencje skalda się z 80 kartoników na
których są proste obrazki tematyczne i atematyczne ,
10 różnych po 8 sztuk oraz instrukcji do ćwiczeń.
Pomoc Sekwencje 2 skalda się z 80 kartoników na
których są proste obrazki tematyczne i atematyczne ,
10 różnych po 8 sztuk oraz instrukcji do ćwiczeń.
. Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda
Cieszyńska

21.

Ćwiczenia pamięci ćwiczenia
koncentracji cz.I

22.

Zestaw
KATEGORYZACJE

Pomoc Ćwiczenia pamięci - ćwiczenia koncentracji
cz.I zebrana jest w tekturowej teczce formatu A4 na
rzepu, w zestawie znajduje się 20 plansz tekturowych
formatu A4 z kolorowymi rysunkami, dwustronnie
zafoliowane, 36 plakietek oraz dołączona instrukcja
do wszystkich ćwiczeń.
Autor: K. Sedivy

2 zestawy

Zestaw pomocy terapeutycznych Kategoryzacje składa
się z 4 części:
1) KATEGORYZACJA ATEMATYCZNA –
Wzory
Zestaw składa się z 36 elementów z twardej tektury
(wzory geometryczne), 4 podkładek wzorcowych z
kartonu, instrukcji, woreczka, umieszczony jest w
pudełku tekturowym do przechowywania.
2) KATEGORYZACJA ATEMATYCZNA –
Figury
Zestaw składa się z 96 elementów z twardej tektury
(figury geometryczne w czterech kolorach i dwóch
wielkościach, instrukcji, woreczka
3) KATEGORYZACJA TEMATYCZNA Rzeczowniki Etap 1
Zestaw składa się z: 72 elementów z twardej tektury w
kolorze, instrukcji, woreczka

2 zestawy

23.

Symultaniczne i
sekwencyjne
strategie uczenia się
Super Zestaw 4 w 1

24.

Emocje i relacje
społeczne

25.

Symultaniczne i
sekwencyjne
strategie uczenia się
SZEREGI I
RELACJE - 300
elementów

26.

Zestaw analogii
- pudełko analogie
tematyczne
- pudełko analogie
atematyczne

27.

Relacje czasowe i
przestrzenne

4) KATEGORYZACJA TEMATYCZNA Rzeczowniki Etap 2
Zestaw składa się z 90 elementów z twardej tektury w
kolorze, instrukcji, woreczek, pudełka tekturowego.
Wyd. Arson
Pomoc Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia
się składa się z 141 pasków wzorcowych (na tekturce,
zafoliowanych), 72 elementów plastikowe (figury w
dwóch rozmiarach i czterech kolorach) oraz
szczegółowej instrukcji gier i zabaw. Wyd. Arson
zbiór obrazków sytuacyjnych, dzięki którym terapeuci
mogą ćwiczyć umiejętność rozumienia i nazywania
emocji i norm społecznych zarówno z dziećmi, jak i z
dorosłymi. Postaci na rysunkach przedstawione są z
pominięciem rysów twarzy, aby wyeliminować
schematyczne rozpoznawanie emocji poprzez
patrzenie na układ ust. Pozwala to na odczytywanie
emocji z kontekstu, konsytuacji, postawy ciała,
wykonywanego ruchu.
Autor: Marta Korendo, Monika Gawor
Pomoc Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia
się SZEREGI I RELACJE składa się z: 300
elementów tekturowych z obrazkami dotyczącymi
zmieniającej się cechy czy zachodzącego zjawiska, 60
pasków wzorcowych, szczegółowej instrukcji do
ćwiczeń relacji i szeregów oraz pudełka tekturowego
do przechowywania. Autor: Agnieszka Bala -

2 zestawy

2 zestawy

2 zestawy

Pomoc Zestaw analogii składa się z dwóch pudełek:
- Analogie tematyczne
Zestaw zawiera 70 kart kartonowych kolorowych
dwustronnie foliowanych oraz instrukcję z
odpowiedziami
- Analogie atematyczne
Zestaw zawiera 67 kart kartonowych kolorowych
dwustronnie foliowanych oraz instrukcję z
odpowiedziami.
Autor:
- Anna Nallur
- Anna Nepomuceno

2 zestawy

Pomoc Relacje czasowe i przestrzenne zawiera 68
czarno-białych kart formatu A4 w tekturowej,
orzepowanej teczce do przechowywania.

2 zestawy

Karty służą do opanowywania wyrażeń
przyimkowych, wspomagania rozwoju komunikacji
werbalnej i pełnego rozumienia czytanych tekstów w
przyszłości. Czarno-biała kolorystyka umozliwia
kserowanie kart i wielokrotne wykorzystywanie ich.
Pomoc Kategoryzacja składa sięz

2 zestawy

28.

Kategoryzacja

49 kart na tekturze formatu A4 do samodzielnego
wycięcia kolorowych obrazków dobranych wg
okreslonych zasad, całość mieści się w tekturowej
teczce do przechowywania
Wyd. WIR

29.

Łączenie cech.
Układanki logiczne.

W zestawie znajduje się 20 plansz oraz kartoniki do 2 zestawy
układania.
Zestaw
układanek
logicznych
wspomagających: analizę i syntezę wzrokową,
koncentrację
i
zapamiętywanie,
umiejętność
odkrywania zasady, według której połączone są
poszczególne obrazki, myślenie przez analogię,
umiejętność łączenia (syntezy) dostrzeżonych cech.

Rozumienie sytuacji

Zestaw składa się z 19 obrazków, które mają na celu
stymulację konkretnego myślenia sytuacyjnego oraz
instrukcję z propozycjami ćwiczeń.

2 zestawy

Historyjki obrazkowe
- Co po czym?
(Zestaw niebieski)

Zestaw składa się z dwunastu historyjek obrazkowych.
Są to grube, zafoliowane karty formatu A4.

2 zestawy

30.

31.

Atuty zestawu:
•

wspieranie rozwoju dzieci

•

nauka spostrzegawczości

•
wzbogacenie zakresu używanego
słownictwa
•

rozwijanie mowy

•
kształtowanie umiejętności myślenia
w kategoriach: przyczyna-skutek
W skład każdej z historyjek wchodzą 4 karty
zawierające ilustracje oraz rymowanki.
32.

33.

Rymowanki
Odkrywanki.
Układanka
edukacyjna - POD
WODĄ
UKŁADANKA
EDUKACYJNA:
DOMEK W LESIE
(RYMOWANKI
ODKRYWANKI)

Układanka edukacyjna w formacie A1 zawiera 16
dużych elementów ( plansze i krótkie rymowanki).

2 zestawy

Układanka edukacyjna w formacie A1 zawiera 16
dużych elementów. Układanka wspiera rozwój dzieci:
•
sprzyja koncentracji,
•
rozwija orientację na płaszczyźnie i
wyobraźnię przestrzenną,
•
ułatwia zapamiętywanie,
•
buduje poczucie rytmu,
•
wzbogaca słownictwo.

2 zestawy

AUTYZM.
Ćwiczenia stolikowe

Zawartość zestawu:
-58 kart ćwiczeń,
- 220 grubych, kartonowych elementów (układanki,
obrazki, szablony, etykiety),
- instrukcja obsługi.
Materiał zawarty w teczce charakteryzuje:
- duży format,
- spokojna tonacja kolorów,
- czytelne ilustracje.

2 zestawy

34.

Moje pierwsze
czasowniki

W zestawie:
– 18 kart ilustrujących czynności
– etykiety z pytaniami
– etykiety z czasownikami w 3. os. l. poj.
– dymki z czasownikami w 1. os. l. poj.
W skład kompletu wchodzi materiał obrazkowy,
etykiety i dymki z napisami, może służyć do nauki
czytania.

2 zestawy

35.

Seria Pajdohistoryjki
- (Emocje - relacje śmieszne sytuacje)
5 teczek

Każdy zestaw zawiera 20 kart. Na każdej karcie 1 zestaw
znajduje się pajdohistoryjka opisana krótkim
wierszykiem oraz zestaw pytań, a na odwrocie –
ilustracja do wierszyka. W dalszym ciągu niniejszej
broszurki wydrukowane są wierszyki z pytaniami ze
wszystkich kart, w kolejności alfabetycznej tytułów.

36.

37.

38.

39.

Ćwiczenia
Zezestaw 1 zawiera:
ogólnorozwojowe
1. Zeszyt ćwiczeń format A5, 104 strony czarno-białe,
rozwijające mowę
kartki z perforacją do wyrywania
Zestaw 1 –
2. Cztery kolorowe plansze formatu A5 wykonane z
Zeszyt ćwiczeń 1 +
PCV z wyciąganymi elementami różnej grubości:
układanki
- auto
Zestaw 2 –
- dom
Zeszyt ćwiczeń 2 +
- zagroda
układanki
- kura
Zestaw 2 zawiera:
1. Zeszyt ćwiczeń format A5, 102 strony czarno-białe,
kartki z perforacją do wyrywania
2. Cztery kolorowe plansze formatu A5 wykonane z
PCV z wyciąganymi elementami różnej grubości:
- twarz
- postać
- pies
- kot
Myślę, czytam,
(komplet 3 zeszytów) Zeszyt 1 ( 3 latek) + Zeszyt 2 (4
rysuję - PAKIET
latek) + Zeszyt 3 (5 latek).
PRZEDSZKOLAKA Format 21x29,5

2 zestawy

Planowanie ruchu
ręki

4 zestawy

Zestaw zawiera 2 płytki, flamaster suchościeralny z
gąbką oraz instrukcję.Ćwiczenia planowania ruchu
ręki przygotowują do nauki pisania, stymulują
sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-

2 zestawy

40.

Planowanie ruchu
ręki 2

ruchową.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
W pudełku znajdują się płytki z wzorami (6 małych, 3
duże), płytka przeźroczysta do odwzorowywania, oraz
płytka do własnych wzorów. W zestawie znajduje się
dodatkowo pisak suchościeralny.
W zestawie znajduje się jedna duża płytka o
wymiarach 25 x 25 cm.

4 zestawy

41.

Planowanie ruchu
ręki XL
Przygody Sowy
Rozalii - Ćwiczenia
grafomotoryczne

Książka o wymiarach 21x29,7 cm
Ilość stron 29
Oprawa miękka
Autor: Barbara Jaglarz
Karty pracy . Zamieszczone w tomiku literki i obrazki.
Format 21,5x30 cm . Ilość stron 56.
Autor: D. Baran, A. Marchańska, A. Włoch

1 szt.

- Materiał: płyta PVC grubości 10mm z
wyżłobieniami
- Patyczek
- Instrukcja

2 zestawy

PATRZ i PISZ ćwiczenia w pisaniu
liter

Zestaw liter do pisania drewnianym patyczkiem.
Materiał: Płyta PVC grubości 10mm z wyżłobionymi
literami
Patyczek drewniany
Instrukcja
Autor: Elżbieta Wianecka

2 zestawy

PATRZ i PISZ cyfry i figury

Zestaw cyfr do pisania drewnianym patyczkiem.
Materiał: Płyta PVC grubości 10mm z wyżłobionymi
literami
Patyczek drewniany
Instrukcja

2 zestawy

46.

Analiza i synteza
wzrokowa

Pomoc Analiza i synteza wzrokowa składa się z
trwałej teczki A4 do przechowywania, 47 kart z
ćwiczeniami, tekturowych elementów do układania.

2zestawy

47.

42.

43.

44.

45.

"MAŁYMI
KROCZKAMI" Moje pierwsze
literki"
ĆWICZENIA
GRAFOMOTORYKI
– szlaczki

4 zestawy

1 szt

Zadania zawarte w pomocy pozwalają na właściwe
spostrzeganie i analizowanie przestrzeni oraz
tematycznych i atematycznych elementów
graficznych, to z kolei umożliwia później dzieciom z
problemami rozwojowymi prawidłowe czytanie i
odwzorowywanie liter

48.

Połówki – ćwiczenia
linearnego

Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci dyslektycznych,
autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie,
prawidłowo rozwijających się.
Pomoc Połówki składa się z 34 obrazków rozciętych
na dwie części. Obrazki są rozcięte w różnyy sposób

2 zestawy

przetwarzania

49.

50.

51.

52.

Zeszyt ćwiczeń
Spostrzeganie
wzrokowe - Wzory i
symbole cz.1 i cz.2
Składanki
OBRAZKOWE

Zeszyty ćwiczeń
Stymulacja Prawej i
Lewej Półkuli
Mózgu

Symultaniczne i
sekwencyjne
strategie uczenia
BIAŁE, CZY
CZARNE?
( cz. 1 czerwona )

zgodnie z 4 poziomami trudności 10 pionowo, 10
poziomo, 7 skośnie w lewo, 7 skośnie w prawo.
Pomoc służy ćwiczeniom percepcji wzrokowej i
linearnego przetwarzanie informacji wzrokowych.
Szczególnie polecana jest dla dzieci z
niepełnosprawnością, zaburzeniami percepcji
wzrokowej. Poprzez dobre przygotowanie
umiejętności wzrokowych wspomaga się i
przygotowuje do podejmowania nauki czytania i
pisania w przyszłości.
Zeszyt ćwiczeń: oprawa miękka, format A4, poziomy
Środek: 56 kartek czarno-białych (112 stron)
Autor: Agnieszka Bala

2 zestawy

Zestaw zawiera:
- 12 formatek A4 kolorowych i czarno-białych na
tekturze 2mm
z obrazkami pociętymi na 2,3,4,5 cześci
- instrukcję
- opakowanie tekturowe o wym. 30cmx24cmx4cm

4 zestawy

Zeszyty ćwiczeń (do kopiowania karty pracy).
Zeszyt ćwiczeń 1 - Percepcja wzrokowa
Zeszyt ćwiczeń 2 -Analiza, synteza wzrokowa i
odwrócenia
Zeszyt ćwiczeń 3 – Sekwencje
Zeszyt ćwiczeń 4 – Grafopercepcja
Zeszyt ćwiczeń 5 - Analiza i synteza wzrokowa,
materiał atematyczny
Zeszyt ćwiczeń 6 - Kategoryzacja tematyczna
Zeszyt ćwiczeń 7 - Planowanie ruchu ręki
Zeszyt ćwiczeń 8 - Analiza i synteza wzrokowa,
materiał tematyczny
Zeszyt ćwiczeń -Ćwiczenia przygotowujące do nauki
matematyki
Zeszyt ćwiczeń 10 - Myślenie sytuacyjne
Autor: A. Bala
Pomoc Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia
BIAŁE CZY CZARNE ?(cz. 1 czerwona) składa się z:
16 dwustronnych elementów tekturowych o wym. 3 x
3 cm, 55 pasków wzorcowych o wym. 26,5 x 4 cm,
książeczka, 45 stron laminowanych ze wzorami,
format: 14 x 16 cm, instrukcji ćwiczeń

1 zestaw

Pomoc wspiera rozwój dziecka zgodnie z zasadami
metody krakowskiej. Zadania i zabawy zawarte w grze
rozwijają głównie umiejętności znajdujące się w lewej
półkuli mózgu, rozwijają pamięć, analizę i syntezę
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania,
kontynuowania i uzupełniania sekwencji, uczą
analizowania wzoru w kierunku linearnym, co w
efekcie wspomaga również naukę pisania i czytania w

4 zestawy

przyszłości.

53.

Symultaniczne i
sekwencyjne
strategie uczenia
BIAŁE, CZY
CZARNE?
( cz. 2 niebieska )

Percepcja Wzrokowa
54.

55.

56.

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci:
- z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autystycznych,
z zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą
- zagrożonych dysleksją i dyslektycznych
- z trudnościami w nauce języka polskiego i obcego
- także dla dzieci zdrowych w celu usprawniania
systemu językowego
Pomoc Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia
BIAŁE CZY CZARNE ? (cz2. Niebieska) składa się z
16 dwustronnych elementów tekturowych, 55 pasków
wzorcowych, książeczki, 45 stron laminowanych ze
wzorami, instrukcją ćwiczeń
Pomoc wspiera rozwój dziecka zgodnie z zasadami
metody krakowskiej. Zadania i zabawy zawarte w grze
rozwijają głównie umiejętności znajdujące się w lewej
półkuli mózgu, rozwijają pamięć, analizę i syntezę
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania,
kontynuowania i uzupełniania sekwencji, uczą
analizowania wzoru w kierunku linearnym, co w
efekcie wspomaga również naukę pisania i czytania w
przyszłości.

4 zestawy

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci:
- z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autystycznych,
z zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą
- zagrożonych dysleksją i dyslektycznych
- z trudnościami w nauce języka polskiego i obcego
- także dla dzieci zdrowych w celu usprawniania
systemu językowego
W zestawie znajdują się zadania wykorzystujące 2 zestawy
materiał tematyczny i atematyczny oraz językowy.
Zawartość
zestawu
- 48 kart czarno białych dwustronnie foliowanych
- 1 formatka A4 z elementami do układania
- 1 gruba folia A4(ofertówka) + pisak suchościeralny
- instrukcję z trudniejszymi odpowiedziami
- tekturowe opakowanie .
Oprawa:pudełko Liczba stron:51 Format:34 x 23
Autor: Marta Korendo, Katarzyna Sedivy

Karty ćwiczeń Percepcja wzrokowa

Zestaw zawiera 12 atematycznych elementów
wzorcowych, do których zostało ułożonych 80 zadań o
zróżnicowanej formie i poziomie trudności, co
umożliwia wszechstronną stymulację percepcji
wzrokowej na różnych poziomach terapii.

4 zestawy

Układanki
tematyczne - prawo i
lewopółkulowe

Zestaw składa się z 14 czarno-białych obrazków do
układania oraz instrukcji.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska

2 zestawy

57.

Analiza i synteza
słuchowa

2 zestawy

Pies sekwencyjny

Pudełko zawiera 30 kart z zadaniami oraz kartę z
szablonem odpowiedzi. Format A4, teczka lub oprawa
miękka. Wyd. WIR
Zestaw składa się z wysokiej jakości modelu psa oraz
14 kolorowych elementów przeznaczonych do
ćwiczeń. Do zestawu dołączona jest instrukcja.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska , Jagoda Cieszyńska

PERCEPCJA
SŁUCHOWAksiążeczka+ CD

Pomoc terapeutyczna Percepcja słuchowa składa się z
płyty CD i książeczki z ćwiczeniami oraz tekturowego
pudełka do przechowywania.

2 zestawy

58.

59.

60.

Seria „Słucham i
uczę się mówić”

Pomoc przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, które
maja problemy z percepcja słuchową, a w jej
konsekwencji pojawiają się problemy ze słuchowym
odbiorem języka, co często mam miejsce w
przypadku, afazji, zaburzeń językowych, autyzmu,
innych niepełnosprawności.
Dzięki pracy z zestawem kształtowane są: słuch
fonemowy, przetwarzanie informacji w porządku
linearnym, rozumienie i zapamiętywanie informacji
werbalnych, co wpływa na lepsze słyszenie w szumie,
zapamiętywanie i rozumienie wypowiedzi werbalnych,
zwiększenie tempa uczenia się droga słuchową.
Pomoc Seria „Słucham i uczę się mówić” CD z
książkami składa się z 12 książeczek z płytami CD:
Zestaw Sylaby i rzeczowniki (cz.1,2,3,4)
Zestaw Sylaby i Czasowniki (l.p. + l.m.)
Trudne głoski
Przyimki
Zestaw Odmiana rzeczownika (Fleksja) - cz.1+cz.2
Samogłoski i wykrzyknienia
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze
Książeczki i płyty należy stosować jednocześnie w
pracy z dzieckiem. Dziecko z terapeutą odsłuchuje
dźwięk, samogłoskę czy słowo przystosowane w
specjalny sposób (długość spółgłosek została
wydłużona) dla ułatwienia percepcji słuchowej, a
następnie samodzielnie wymawia lub odczytuje słowo
ze wsparciem książeczki.
Pomoc przeznaczona jest dla wszystkich dzieci z
zaburzeniami komunikacji i percepcji słuchowej:
- niedosłyszących
- z niezakończonym o opóźnionym rozwojem mowy
- z wadami wymowy
- z afazja i alalią
- z zaburzeniem komunikacji językowej np. z powodu
autyzmu
- z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi
- dwujęzycznych

2 zestawy

2 komplety

61.

Czytanie
Symultaniczne –
Wyrażania
dźwiękonaśladowcze
1,2

Zestaw składa się z:
1) Czytanie Symultaniczne – Wyrażania
dźwiękonaśladowcze 1
2) Czytanie Symultaniczne – Wyrażania
dźwiękonaśladowcze 2

2 zestawy

Autor: Jagoda Cieszyńska , Agata Dębicka-Cieszyńska
oprawa: pudełko kartonowe
format: 20.5x31.0cm

62.

Zestaw "Kocham
czytać"

Zestaw „Kocham czytać” składa się z 18 zeszytów w
tekturowym pudełku do przechowywania

4 zestawy

Książeczki są niezbędnym elementem w metodzie
krakowskiej. Są bogato ilustrowane, a przyswajane
samogłoski sylaby są ułożone zgodnie z rozwojem
dziecka.
Pakiet przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji, w tym z autyzmem, niepełnosprawnych
intelektualnie, zagrożonych dysleksją, z wadami
wymowy.
Autor: Jagoda Cieszyńska

63.

Pakiet "MOJE
SYLABKI" zestawy 1-5

W skład pakietu Moje sylabki wchodzi 5 części, każda
składa się z wielu kart z obrazkami i odpowiednimi
samogłoskami i sylabami zorganizowanymi zgodnie z
kolejnymi etapami nauki metoda symultaniczno
sekwencyjną. Każda część posiada trwałą, tekturowa
teczkę do przechowywania.
ZESTAW I zawiera:
- sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b,
l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n;
- wyrazy czytane globalnie;
- pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i
zamkniętych;
- zdania i teksty
ZESTAW II zawiera:
- sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n;
- zestawy samogłoska + sylaba otwarta;
- wyrazy do czytania globalnego;
- wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
- zdania i proste teksty.
ZESTAW III zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b,

2 komplety

l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n;
• wyrazy czytane globalnie,;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i
zamkniętych;
• zdania i teksty.
ZESTAW IV zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz,
ch, h, ł, c, dz, cz, dż;
• krótkie wyrazy jednosylabowe;
• wyrazy czytane globalnie;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i
zamkniętych;
• teksty, krzyżówki sylabowe.
ZESTAW V zawiera
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami ś, ź, ć,
dź, r, ń;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i
zamkniętych;
• wyrazy z samogłoskami nosowymi: ą, ę;
• grupy spółgłoskowe;
• teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe

64.

PAKIET: Moje
sylabki: NAUKA
PISANIA (3 zeszyty
ćwiczeń)

65.

Zestaw 4 części
"Moje układanki" ćwiczenia do nauki
czytania sylabowego

Pakiet Moje sylabki nauka pisania składa się z 3
zeszytów ćwiczeń formatu A4 integralnie
powiązanych z pakietem Moje sylabki, stanowi jego
rozszerzenie i przygotowuje dzieci do podjęcia w
przyszłości piania, ale zgodnie z metodą
symultaniczno sekwencyjną. Materiał w zeszytach jest
zorganizowanymi zgodnie z kolejnymi etapami nauki
metoda krakowską. Ćwiczenia wzbogacono o
dodatkowe zadania stymulujące rozwój małej
motoryki: szeregi, sekwencje, labirynty, rysowanie po
śladzie.

2 komplety

Pakiet Moje układanki zawiera 4 teczki, w których
każdy zestaw do jednego słowa zawiera obrazek,
obrazek przecięty z podpisem, podpis z podziałem na
sylaby wg metody krakowskiej, same sylaby. Każda
część zebrana jest w trwałą teczkę do
przechowywania.

2 komplety

Pakiet zawiera części:
- Moje układanki 1
- Moje układanki 2
- Moje układanki 3
- Moje układanki 4
Materiał dostosowany jest do zwielokrotnienia
ćwiczeń z zastosowaniem pakietu Moje sylabki w
formie przyjemnej dla dziecka zabawy i dostosowanej
do jego możliwości percepcyjnych. Skonstruowany

jest wg założeń metody symultaniczno-sekwencyjnej.

66.

Moje sylabki w
przedszkolu Ćwiczenia
wspomagające naukę
czytania

67.

"SYLABY DO
PRACY W
GRUPIE"

Pomoc Moje sylabki w przedszkolu to zeszyt ćwiczeń
formatu A4 (80 stron)zintegrowany z serią Moje
sylabki i skonstruowany wg założeń metody
symultaniczno sekwencyjnej.
Zeszyt służy do pracy indywidualnej, ma bogatą szatę
graficzna oraz wzbogacony jest o naklejki, co ma na
celu zwielokreotnienie ćwiczeń w przystępny i
atrakcyjny dla dzieci sposób.
Autor: A. Fabisiak - Majcher

16 szt.

Pomoc Sylaby do pracy w grupie składa sięz 196 kart
z sylabami i samogłoskami. Na karty skąłdają się
samogłoski oraz sylaby z paradygmatami do głosek :
P, M, B, L, F, W, T, D, S, Z, K, G, J, N, zgodnie z
kolejnością terapii i nauki w metodzie krakowskiej.

2 zestawy

Kart są wykonane z trwałej tektury oraz w dużym
formacie by można było z ich użyciem pracować w
małych grupach i grupach przedszkolnych,
ilustrowane są atrakcyjnymi rysunkami, które należy
dopasowywać. Są integralnie związane z zeszytem
moje sylabki.
Autor: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys

68.

69.

Seria książeczek
"Puma Pimi"

Zestaw Czytanie
przez naśladowanie +
Symultanicznosekwencyjna nauka
czytania –
Samogłoski + Gdzie
jest A + zestaw
Czytam Mamie i
Tacie + program
słuchowy

Seria książeczek Pima Pimi skąłda się z 5 części:
Puma Pimi i mapy – sylaby ze spółgłoskami P i M
Puma Pimi i Bolo – sylaby ze spółgłoskami B i L
Puma Pimi i Wala – sylaby ze spółgłoskami F i W
Puma Pimi i budowa – sylaby ze spółgłoskami T i D
Puma Pimi i samolot – sylaby ze spółgłoskami S i Z
Książeczki są ilustrowane w bardzo prosty sposób,
dostodowane do mozliwości najmłodszych dzieci i
dzieci z większymi problemami rozwojowymi. Są one
zintegrowane z założeniami metody krakowskiej i
dostosowane do terapii tą metodą. Opowiadają proste
historie z uzyciem samogłosek i podstawowych sylab.
Autor: Jagoda Cieszyńska , Agata Dębicka-Cieszyńska
, Agnieszka Kosiba
Oprawa: PUDEŁKO
Zestaw składa się z :




Czytanie przez naśladowanie
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania Samogłoski
Gdzie jest A

4 komplety

2 komplety





Na wsi
W lesie i na łące
Pojazdy

CZYTANIE PRZEZ NAŚLADOWANIE
Zestaw składa się z 36 zdjęć twarzy - po 6 zdjęć na
każdą samogłoskę oraz 6 dużych i 12 małych
samogłosek.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
wymiary pudełka: 3,5 x 22,8 x 16,0cm
SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA
CZYTANIA – SAMOGŁOSKI
Zestaw zawiera 30 ilustracji, kartoniki z pojedynczymi
samogłoskami oraz podpisy zawierające po 2 i 3 znaki
(AA oraz AAA itd.).
Do zestawu dołączona jest również instrukcja z
propozycjami ćwiczeń.
Ilość stron: 60
Format: 22.5x15.5cm
Oprawa: Pudełko kartonowe
Autor: Kosiba Agnieszka
GDZIE JEST A
Zestaw zawiera planszę przedstawiającą samogłoski.
Do planszy przypisane są oddzielne kartoniki z
samogłoskami do dopasowywania w odpowiednio
oznaczone miejsce. Do zestawu dołączona jest
również instrukcja.
Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Agata DębickaCieszyńska
Format: 20,5x31 cm
oprawa: teczka
NA WSI
To pierwsza książeczka z serii Czytam Mamie i
Tacie zatytułowana Na wsi.
Do książeczki dołączone są karty o tematyce
związanej z wsią oraz osobne karty z podpisami
wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
oprawa : twarda
format: 14,9x14,9 cm
W LESIE I NA ŁĄCE
To druga książeczka z serii Czytam Mamie i

Tacie zatytułowana W lesie i na łące.
Do książeczki dołączone są karty o tematyce lasu i łąki
oraz osobne karty z podpisami wyrażeń
dźwiękonaśladowczych.
Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
oprawa : twarda
format: 14,9x14,9 cm
POJAZDY
To trzecia książeczka z serii Czytam Mamie i
Tacie zatytułowana Pojazdy.
Do książeczki dołączone są karty z pojazdami i
osobne karty z podpisami wyrażeń
dźwiękonaśladowczych.
ilość stron: 12

70.

71.

SYLABY w świecie
zwierząt „Ćwiczenia
utrwalające naukę
czytania sylabami”

Sylaby inaczej –
Zestaw 1-4

Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
oprawa : twarda
format: 14,9x14,9 cm
Autor: Agnieszka Bala
Oprawa: miękka
Format: B5
Ilość stron : 80 w kolorze + 8 stron tekturowych do
wycinania

Autor: Jagoda Cieszyńska
Strony: 4, Format: 27x21x7 cm
Oprawa: pudełko
4 kategorie sylab wykonanych na twardych
kartonikach na czarnym tle, dzięki czemu łatwiej
dziecku skupić uwagę.
Zestaw zawiera nowy karton, opakowanie ofoliowane,
w środku instrukcja.
Zestaw zawiera:





Sylaby inaczej 1 (prymarne)
Sylaby inaczej 2 (zamknięte)
Sylaby inaczej 3 (sekundarne)
Sylaby inaczej 4 (wieloznaki)

Zawartość zestawu;
- opakowanie w formie kartonu wraz z instrukcją
- zestaw sylab otwartych na twardych kartonikach

16 szt.

4 komplety

MA MO MU MÓ ME MY MI
SA SO SU SÓ SE SY
FA FO FU FÓ FE FY FI
BA BO BU BÓ BE BY BI
WA WO WU WÓ WE WY WI
KA KO KU KÓ KE KY KI
PA PO PU PÓ PE PY PI
DA DO DU DÓ DE DY DI
GA GO GU GÓ GE GY GI
ZA ZO ZU ZÓ ZE ZY
LA LO LU LÓ LE LI
TA TO TU TÓ TE TY TI
IE AY
- zestaw sylab zamkniętych na twardych
kartonikach
AM OM UM ÓM EM YM IM
AJ OJ UJ ÓJ EJ YJ IJ
AL OL UL ÓL EL YL IL
AN ON UN EN YN IN
AS OS US ÓS ES YS IS
AC OC UC ÓC EC YC IC
AK OK UK ÓK EK YK IK
AF OF UF ÓF EF YF IF
AT OT UT ÓT ET YT IT
AP OP UP ÓP EP YP IP
AŁ OŁ UŁ ÓŁ EŁ YŁ IŁ
AŚ OŚ UŚ EŚ YŚ IŚ
AĆ OĆ UĆ EĆ YĆ IĆ
AR OR UR ÓR ER YR IR
- zestaw 44 szt. sylab sekundarnych na twardych
kartonikach
ŻA ŻE ŻU ŻÓ ŻO ŻY
NA NO NU NÓ NE NY
JA JO JU JÓ JE JI
CA CO CU CÓ CE CY
ŁA ŁO ŁU ŁÓ ŁE ŁY
- zestaw wieloznaków na twardych kartonikach
CHA CHE CHI CHO CHU CHÓ CHY
CIA CIE CIO CIU CI
CZA CZE CZO CZU CZÓ CZY
DRZA DRZE DRZO DRZU DRZY
DZIA DZIE DZIO DZIU DZIÓ DZI
DZA DZE DZO DZÓ DZU DZY
DŻA DŻE DŻO DŻU DŻY
RZA RZE RZO RZU RZY
SIA SIE SIO SIU SIÓ SI
SZA SZE SZO SZÓ SZU SZY
ZIA ZIE ZIO ZIU ZIÓ ZI
ASZ ESZ ISZ OSZ USZ ÓSZ YSZ
ACZ ECZ ICZ OCZ UCZ ÓCZ YCZ

ACH ECH ICH OCH UCH ÓCH YCH

72.

Sylaby – karty
logopedyczne

Zestaw kart ćwiczeń
73.

Zestaw Sylaby zawiera:
- 234 kartoniki formatu A6 zadrukowane w kolorze i
jednostronnie zabezpieczone folią
- 25 przekładek z oznaczeniem literowym
Całość zamykana w drewnianym pudełku o
wymiarach 17.5x17.0 cm.
Strony: 259
Sylaby zostały zapisane wielkim drukiem, czcionką
bezszeryfową.
Materiał: karton,tektura
Opakowanie: teczka tekturowa zapinana na rzepki
Format: A4 (22x30 cm)
Zestaw kat ćwiczeń obejmuje:
 Karty ćwiczeń – Przyimki
 Karty ćwiczeń – Przeciwieństwa
 Karty ćwiczeń - Pytam i odpowiadam
KARTY ĆWICZEŃ – PRZYIMKI
Autor: Aleksandra Wianecka
ilość stron:124
Zestaw zawiera:
- 20 kart tekturowych formatu A4 z rysunkami
- 44 plakietki (obrazki)
- 60 etykietek
KARTY ĆWICZEŃ - PRZECIWIEŃSTWA
Autor: Elżbieta Wianecka, Wacława Zuziowa
ilość stron: 100
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi
rysunkami i okienkami na etykietki, dwustronnie
zafoliowanych
- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na
planszach
KARTY ĆWICZEŃ – PYTAM I ODPOWIADAM
Autor: Elżbieta Wianecka
ilość stron: 80
Zestaw zawiera:
- 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi
rysunkami i pytaniami dwustronnie zafoliowanych

8 kompletów

2 komplety

74.

Sylabowe Plansze
Edukacyjne

- 80 etykietek z odpowiedziami do układania na
planszach
- opis przykładowych ćwiczeń
Wielokrotnego użytku jak tablica suchościeralna
Pakiet zawiera 4 dwustronne plansze:
 Sylabowa zagroda
 Sylabowe miasteczko
 Sylabowy park
 Sylabowe przedszkole
format – 70x100cm
powierzchnia jest zalaminowana (wielokrotnego
użytku)
tablice są oprawione w listwy metalowe z zawieszką
Na odwrocie każdej planszy znajduje się gra
planszowa, która łączy zabawę z edukacją.

2 komplety

Ilustrator: Kinga Kulawiecka

75.

76.

Kocham mówić.
Historyjki obrazkowe
z tekstami

Seria Podstawowe
reguły nabywania
języka
część
ogólnorozwojowa

Autor: Cieszyńska Jagoda,
Dąbek Andrzej (ilustr.)
oprawa: pudełko
format: 14,5 x 19,5 cm
Zawartość pakietu:
 75 kart (w tym: 15 kart z ilustracjami oraz 60
z tekstami).
W serii Podstawowe reguły nabywania języka do
części ogólnorozwojowej zalicza się 26 osobnych
pomocy.
Każda zapakowana jest w trwałe pudełko do
przechowywania formatu A5, natomiast w środku
znajdują się obrazki i podpisy wykonane na grubym
kartonie, dzięki którym można nauczyć dziecko z
zaburzeniami komunikacyjnymi rozumienia i
nadawania mowy w zakresie odpowiadającym tytułom
poszczególnych części/pomocy, jak niżej:
1) Bawi się...Czym?
2) Co myje?
3) Co pije? Co je?
4) Co robi kot?
5) Co robi pies?
6) Co robi? Czym?
7) Czasowniki liczba mnoga
8) Czasowniki liczba pojedyncza
9) Do kogo?
10) Dokąd? Gdzie? Skąd?
11) Gdzie? Do czego? – Pojemniki
12) Ile? - końcówki rzeczowników
13) Kolory
14) Komu daje? Czym jedzie?
15) Od kogo?
16) Postać / Twarz
17) Przyimki

2 zestawy

2 zestawy

77.

Pomoc terapeutyczna
typu
Seria Podstawowe
reguły nabywania
języka
część językowa,
część matematyczna

78.

79.

Gesty wizualizacyjne
– techniki
ułatwiające
artykulację głosek

„Co dzień łatwiej” –
Ćwiczenia
edukacyjne

18) Rzeczowniki liczba pojedyncza i liczba mnoga
19) Rzeczowniki-zabawki
20) Samogłoski
21) Schematy
22) Sekwencje
23) Taki sam
24) Układanki z figur geometrycznych
25) Wzorki
26) Z kim?
W serii Podstawowe reguły nabywania języka do
części językowej i matematycznej zalicza się 9
osobnych pomocy.
Każda zapakowana jest w trwałe pudełko do
przechowywania formatu A5, natomiast w środku
znajdują się obrazki i podpisy wykonane na grubym
kartonie, dzięki którym można nauczyć dziecko z
zaburzeniami komunikacyjnymi myślenia
matematycznego, logicznego oraz rozumienia i
nadawania mowy w zakresie odpowiadającym tytułom
poszczególnych części/pomocy, jak niżej:
1) Co ma? Jaki ma kolor?
2) Czyja głowa? Czyj ogon?
3) Gdzie mieszka? Co lubi?
4) Historyjki obrazkowe
5) Ten, Ta, To
6) Dużo, mało
7) Liczebniki porządkowe
8) Rzeczowniki-równoliczność zbiorów 0-10
9) Mnożenie, ćwiczenia wstępne
Autor: Jagoda Cieszyńska
oprawa: pudełko o formacie 20,5x31 cm
Zestaw zawiera:
 23 kartoniki z rysunkami gestów
artykulacyjnych
 instrukcję
Zestaw dwóch książek:
1 ) "CO DZIEŃ ŁATWIEJ" - ĆWICZENIA
EDUKACYJNE
autorki: Elżbieta Wianecka, Joanna Masłowska
książka,
oprawa: miękka
format: 16,5 x 24,0 cm
ilość stron: 60
2 ) "CO DZIEŃ ŁATWIEJ" 2 - ĆWICZENIA
EDUKACYJNE - PRACA Z DYKTAFONEM
autor: Elżbieta Wianecka
książka,
oprawa: miękka

2 zestawy

1 zestaw

1 zestaw

format: 16,5 x 24,0 cm
ilość stron: 64

80.

Zestaw książek –
dla nauczycieli psychologów

1. „KRÓLIK FRANEK I TAJEMNICE DOBREJ
ZABAWY”
autor: Marta Krzemińska
liczba stron: 32
oprawa: miękka
format: 14,2x20,2 cm
2. ,,EMOCJONALKI – BAJKI
PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI”
autor: Małgorzata Parcheta-Kołoszuk
ilość stron: 184
oprawa: miękka
format: 16.5x24.0cm
3. ,,CO ROBISZ GDY SIĘ ZŁOŚCISZ.
TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZŁOŚCIĄ”
autor: Dawn Huebner
liczba stron: 96
oprawa: miękka
format: 21x28cm
4. ,,CO ROBISZ, GDY SIĘ MARTWISZ.
PORADNIK DLA LĘKLIWYCH DZIECI”
autor: Dawn Huebner
liczba stron: 80
oprawa: miękka
format: 21 x 28 cm
5. ,,PRZYJACIELE Z KRAINY UWAŻNOŚCI –
KOMUNIKACJA”
autor: Agnieszka Pawłowska
oprawa: twarda
format: 21.7x21.5
ilość stron: 40
6. ,,WILCZEK LEON- ODWAGA I UWAŻNOŚĆ”
autor: Agnieszka Pawłowska
oprawa: twarda
format: 21.7x21.5 cm
ilość stron: 40
7. ,,PAN RURAK”

1 zestaw

autor: Ewa Maria Ostrowska
ilość stron: 23
format: 15.0x15.0cm
oprawa: miękka

8. ,,TĘSKNIĄCY ZENON I ŻYRAFA, KTÓRA
SPADŁA Z KRZESŁA”
autor: Joanna Berendt
ilość stron: 138
oprawa: twarda
format: 23,5x23,5 cm
9. ,,JESTEM WŚCIEKŁY! JAK POKONAĆ
ZŁOŚĆ”
autor: Geisler Dagmar
ilość stron: 36
oprawa: twarda
format: 21,3x27 cm
10. ,,BAJECZNE MIKSTURY, CZYLI BAJKI
PSYCHOTERAPEUTYCZNE,
PSYCHOEDUKACYJNE I RELAKSACYJNE”
autor: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
ilość stron: 202
oprawa: miękka
format: 15x21 cm
11. ,,WYPALONA MAMA”
autor: Sheryl Ziegler
liczba stron: 295
oprawa: miękka
format: 20,6 x 15,6 cm
12. ,,NISKA SAMOOCENA U DZIECI”
autor: Sunderland Margot
liczba stron: 144
oprawa: miękka
format: 14,5 x 20,5 cm
13. ,,ODWRÓCONA RELACJA”
autor: Sunderland Margot
ilość stron: 336
oprawa: miękka
format: 145 x 205 mm

14. ,,GARŚĆ RADOŚCI SZCZYPTA ZŁOŚCIMNÓSTWO ZABAWNYCH ĆWICZEŃ Z
UCZUCIAMI”
autor: Jovanka Tomaszewska , Wojciech Kołyszko
ilość stron: 64
oprawa: miękka
format: 165 x 235 mm

81.

SWM – Test do
badania zagrożenia
dysleksją

Test do badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3-6
lat.

1 zestaw

Autor: Jagoda Cieszyńska , Marta Korendo
Oprawa: Teczka tekturowa, 36 x 27 x 6 cm

82.

83.

Przesiewowy test do
badania artykulacji

Przedszkolak kocha
czytać. Komplet (3
zeszyty)

W teczce znajdują się:
- broszura z zadaniami testowymi wraz z instrukcją
wykonywania ich,
- broszura z arkuszami z zadaniami i normalizacjami,
- dwa pudełka z pomocami niezbędnymi do
wykonania testu.
Test do badania poprawności realizacji fonetycznej
głosek:
- środkowojęzykowych ((ś, ź, ć, ʒ́ )
- przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c,ʒ)
- przedniojęzykowo- dziąsłowych (š, ž, č, ǯ, r, l)
Autor: Alicja Kabała
Oprawa: teczka
Format teczki: 32.0 x 23.5 cm
Autor: Agnieszka Bala
Oprawa: miękka
Przedszkolak kocha czytać (3 zeszyty):
1. Elementarz
2. Czytanie sekwencyjne – zeszyt ćwiczeń
3. Czytanie symultaniczne – zeszyt ćwiczeń
ELEMENTARZ
Ilość stron: 68
Wymiary: 20,5x27,5 cm
CZYTANIE SEKWENCYJNE- ZESZYT ĆWICZEŃ
Ilość stron: 80
Wymiary: 20x27,5 cm
CZYTANIE SYMULTANICZNE – ZESZYT
ĆWICZEŃ

1 zestaw

4 komplety

Ilość stron: 56
Wymiary: 20x27,5 cm

84.

Dysgrafia –
ćwiczenia

Autorki: Monika Kraszewska, Magdalena Kraszewska
Oprawa miękka/ broszurowa
3 części:
1. Dysgrafia – ćwiczenia usprawniające
motorykę małą. Poziom 1
2. Dysgrafia. Ćwiczenia usprawniające motorykę
małą - Poziom 2
3. Dysgrafia. Ćwiczenia usprawniające motorykę
małą - Poziom 3

1 zestaw

DYSGRAFIA – ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE
MOTORYKĘ MAŁĄ. POZIOM 1
Ilość stron: 40
Format: 21,4x31 cm
Zestaw ćwiczeń dla 3 i 4 latków
DYSGRAFIA. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE
MOTORYKĘ MAŁĄ - POZIOM 2
Ilość stron: 40
Format: 21,4x31 cm
Zestaw ćwiczeń dla 5 i 6 latków
DYSGRAFIA. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE
MOTORYKĘ MAŁĄ - POZIOM 3
Ilość stron: 48
Format: 21,4x31 cm
Zestaw ćwiczeń dla 7 i 8 latków

85.

Dysleksja –
ćwiczenia

Autor: Agnieszka Bala
oprawa: miękka
2 części:
1. DYSLEKSJA. Ćwiczenia funkcji
poznawczych dla dzieci zagrożonych
dysleksją (3-4 lat)
2. DYSLEKSJA. Ćwiczenia funkcji
poznawczych dla dzieci zagrożonych
dysleksją (5-6 lat)
DYSLEKSJA. ĆWICZENIA FUNKCJI
POZNAWCZYCH DLA DZIECI ZAGROŻONYCH
DYSLEKSJĄ (3-4 LAT)
Format: A4

2 zestawy

Liczba stron: 51

DYSLEKSJA. ĆWICZENIA FUNKCJI
POZNAWCZYCH DLA DZIECI ZAGROŻONYCH
DYSLEKSJĄ (5-6 LAT)
Format: A4
Liczba stron: 46
Bobo w przedszkolu.
86.

Bobo i inni.
87.

88.

Powiedz,
dlaczego…?

Aspekt czasownika.
89.

BOBO W PRZEDSZKOLU. PROSTE HISTORYJKI
OBRAZKOWE DO ĆWICZEŃ JĘZYKOWYCH
Autor: Anna Żywot
Format: Teczka A5
oprawa: teczka
Zestaw zawiera:
 teczka A5
 24 zafoliowane karty z 4 el. historyjkami
obrazkowymi
 6 kart z etykietami z podpisami
BOBO I INNI. PROSTE HISTORYJKI
OBRAZKOWE DO ĆWICZEŃ JĘZYKOWYCH
Autor: Anna Żywot
Format: Teczka A5
oprawa: teczka
Zestaw zawiera:
 teczka A5
 24 zafoliowane karty z 3 el. historyjkami
obrazkowymi
 10 kart z etykietami z podpisami
POWIEDZ, DLACZEGO...? ĆWICZYMY ZDANIA
OKOLICZNIKOWE PRZYCZYNY
Autor: Anna Żywot, Elżbieta Bierońska
Format: Teczka A5
oprawa: teczka
Zestaw zawiera:
 teczka A5
 32 zafoliowane karty
 Etykiety z podpisami
ASPEKT CZASOWNIKA. MATERIAŁ
OBRAZKOWO-WYRAZOWY DO TERAPII
DZIECI I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI
KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
Autor: Anna Żywot
Format: Teczka A5
oprawa: teczka
Zestaw zawiera:
 teczka A5
 24 zafoliowane karty z przykładami par

2 zestawy

2 zestawy

2 zestawy

2 zestawy



90.

Kolorowanki
sylabowe- 4 zeszyty

91.

Przypadki Agatki – 6
książeczek

aspektowych czasowników użytych w zdaniu
(tzw. Pary aspektowe czasownika)
10 kart z etykietami z podpisami

Seria kolorowanek do zabawy i nauki czytania
"Kolorowanki sylbowe"
KOLOROWANKI SYLABOWE – Samogłoski i
onomatopeje
KOLOROWANKI SYLABOWE – Sylaby ze
spółgłoskami P i M
KOLOROWANKI SYLABOWE – Sylaby ze
spółgłoskami B i L
KOLOROWANKI SYLABOWE – Sylaby ze
spółgłoskami F i W
pozycja 215 jest ładnie opisana na stronie 91
Autorki: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta
Ławczys
Ilustracje: Edyta Karaban
oprawa: twarda
ilość stron: 35
Format książeczek: 20,5 cm x 20,5 cm / 20,08x20,08

2 komplety

2 komplety

W skład pakietu wchodzi 6 książeczek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

92.

93.

Kto? Co?
Kogo? Czego?
Kogo? Co?
O kim? O czym?
Z kim? Z czym?
Komu? Czemu?

Zestaw:
1. Moje pierwsze
zdania – zestaw
tablic

Autorzy: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta
Ławczys
Ilość stron: 26
Oprawa: miękka/ teczka
wymiary 31.0x22.0 cm
Zestaw składa się z cz. I i II
CZĘŚĆ I: W zestawie znajdują się zdania zbudowane
z sylab otwartych ze spółgłoskami: P, M, B, L, F, W,
T, D. Zawartość pudełka: 26 kartonowych tablic i
zestawów sylab do układania + instrukcja

2. Moje pierwsze
zdania cz.2 – zestaw
tablic

CZĘŚĆ II:W zestawie znajdują się zdania zbudowane
z sylab otwartych ze spółgłoskami: S, Z, K, G, J, N.
Zawartość pudełka:
26 kartonowych tablic i zestawów sylab do układania
+ instrukcja
Zestaw zawiera:

Zestaw historyjek
obrazkowych






3-elementowe historyjki obrazkowe
4-elementowe historyjki obrazkowe
6-elementowe historyjki obrazkowe
8-elementowe historyjki obrazkowe

2 komplety

2 zestawy

3-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE





Teczka A4
Zeszyt A5, 8 stron
21 kolorowych kart
Kieszonki plastikowe

Kolorowe 3 – el. historyjki obrazkowe dot. różnych
tematów.
4-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE





Teczka A4
Zeszyt A5, 8 stron
21 kolorowych kart
Kieszonki plastikowe

Kolorowe 4 – el. historyjki obrazkowe dot. różnych
tematów.
6-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE





Teczka A4
Zeszyt A5, 8 stron
21 kolorowych kart
Kieszonki plastikowe

Kolorowe 6 – el. historyjki obrazkowe dot. różnych
tematów.
8-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE
 Teczka A4
 Zeszyt A5, 8 stron
 21 kolorowych kart
 Kieszonki plastikowe

94.

95.

Zestawy fotografii

Zestaw różnych
Historyjek
obrazkowych

Kolorowe 8 – el. historyjki obrazkowe dot. różnych
tematów.
Zestaw zawiera:
 Fotografie duże - dzieci w działaniu
 Fotografie duże – emocje
 Fotografie duże – rodziny
FOTOGRAFIE DUŻE - DZIECI W DZIAŁANIU
FOTOGRAFIE DUŻE – EMOCJE
FOTOGRAFIE DUŻE – RODZINY
Teczki A4 z kolorowymi kartami i foliami do
układania historii
Zestaw zawiera:

2 zestawy

2 zestawy






Historyjki obrazkowe na koncentrację
Historyjki obrazkowe z emocjami
Historyjki obrazkowe z życia wzięte
Historyjki obrazkowo-zdaniowe z pytaniami

HISTORYJKI OBRAZKOWE NA
KONCENTRACJĘ
 teczka w formacie A4
 zeszyt - 8 stron (A5)
 20 kolorowych kart
 1 koszulka foliowa z kieszonkami
Każda historyjka składa się z 4 obrazków, które
dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i
włożyć do plastikowych kieszonek. Tematyka
historyjek jest różnorodna: dziecięce zabawy,
obowiązki dorosłych, czynności codzienne i związane
z daną porą roku.
HISTORYJKI OBRAZKOWE Z EMOCJAMI
 teczka w formacie A4
 zeszyt - 8 stron (A5)
 20 kolorowych kart
Każda historyjka składa się z trzech obrazków, które
dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i
włożyć do plastikowych kieszonek.
HISTORYJKI OBRAZKOWE Z ŻYCIA WZIĘTE
 teczka w formacie A4
 zeszyt - 8 stron (A5)
 20 kolorowych kart
 Kieszonki foliowe
Każda historyjka składa się z 3 zdjęć, które dziecko
ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
plastikowych kieszonek. Tematem historyjek jest
życie codzienne i sytuacje, w których uczeń bierze
udział lub które obserwuje.
HISTORYJKI OBRAZKOWO-ZDANIOWE Z
PYTANIAMI
 Teczka w formacie A4
 Zeszyt – 16 stron (A5)
 21 kolorowych kart
 Plastikowe kieszonki

96.

Zestaw: Warzywa
liczmany

Zestaw zawiera dwadzieścia jeden historyjek
obrazkowych. Każda historyjka składa się z trzech
obrazków przedstawiających kolejne etapy jednego
zdarzenia. 3 stopnie trudności.
Zestaw 144 elementów: 6 rodzajów warzyw o

2 komplety

różnych kolorach: kukurydza, ogórek, bakłażan,
marchewka, papryka i czosnek
Wymiary ok. od 3,5 do 5,5 cm długości.
Tworzywo sztuczne.
Waga zestawu: 0,64 kg
Karty pracy liczmany
warzywa

Zestaw 24 szt. tekturowych kart pracy o wymiarach
11,5 x 11,5 cm, zapakowane w tekturowe pudełko.
Waga zestawu: 0,18 kg

97.

Zestaw: Liczmany
owoce

6 kolorów i 6 kształtów: winogrono, pomarańcza,

2 komplety

banan, porzeczka, jabłko, truskawka; ok. 108 elem.
Wymiary od 2 do 5 cm długości.
Tworzywo sztuczne.
Waga zestawu: 0,64 kg

Karty pracy liczmany
owoce

98.

Maximemo z
fakturami

99.

Gra edukacyjna Tactiloto

Zestaw 24 szt. tekturowych kart pracy o wymiarach
11,5 x 11,5 cm, zapakowane w tekturowe pudełko.
Waga zestawu: 0,17 kg
Zestaw składa się z 16 drewnianych tabliczek o wym.
15 x 11,4 x 1 cm z fakturami różnych materiałów.
Całość umieszczona w drewnianej podstawie. Waga
zestawu: 1,56 kg
Gra pobudzająca zmysł dotyku.

2 zestawy

2 zestawy

Zestaw zawiera:




Podświetlany stolik
100. na wodę i piasek

24 różne drewniane formy o wym. Ok. 6,5 cm
24 kartonowe fiszki o wym. 8x8cm
Materiałowy woreczek

Waga zestawu: 0,87 kg
Pomoc podświetlany stoik na wodę i piasek nadaje się
do wykorzystania w pomieszczeniach i na dworze.
Wykonany jest z trwałych plastikowych elementów,
posiada podświetlenie w wileu kolorach. Można go
wypełniać substancjami płynnymi, galaretkami,
sypkimi, piaskiem, nasionami, substancjami kleistymi
itp. Służy do terapii z wykorzystaniem elementów
integracji sensorycznej, terapii ręki, odwrażliwiania
rak np. u autystów.
Stolik sterowany jest za pomocą pilota, który

2 zestawy

umożliwia wybór 16 kolorów w 4 trybach ustawienia
ich odcieni. Jest lekki, łatwy do przenoszenia i
wykonany z solidnych materiałów oraz łatwy
w czyszczeniu. Ładowanie odbywa się za pomocą
zasilacza 5V DC; 8-godzinny cykl ładowania
zapewnia średnio 5-10 godzin użytkowania (w
zależności od ustawienia programu); urządzenie
wodoodporne o stopniu ochrony IP65 i klasie
energetycznej A+; wym.: 58 x 80 cm

UWAGA:
Zamawiający wymaga udzielania przez Wykonawcę na w/w przedmioty 24 miesięcznego
okresu gwarancji.

