
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-363311?

ZARZĄDZENIE NR . . . . / 2012
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia ( £^2012 r.

w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz.
984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz.
1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, póz. 142 i poz.146, Nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr
117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149 póz. 887, Nr 217, póz. 1281), zarządzam, co
następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się majątek Szkoły Podstawowej w Nętnie o następujące składniki
majątkowe z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby wymienionej placówki na ogólną
kwotę 13.560,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 50/100) wg
zestawienia stanowiącego załącznik do nin. zarządzenia.
2. Przekazanie wymienionych wyżej składników majątkowych zostało potwierdzone
pisemnym protokołem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzam ppd względt
fos



PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Lp Szkolą Autor Nazwa/tytuł Opis ilość

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH (o dopuszczalnej cenie jednostkowej powyżej 350 zł)
1 1 |.Nętno |iaweczka gimnastyczna Uiweczka o długości 2 m na metalowych nogach 1

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH (o dopuszczalnej cenie jednostkowej wyłącznie poniłej 350 /l)
167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
178

179

180

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno

Książeczki LOGICO PRIMO. Liczenie i
porównywanie od 6 lat.
Książeczki LOGICO, PRIMO ; - zabawy z liczbami;-
zabawy z rachunkami
LOGICO PICCOLO; - ćwiczenia w liczeniu liczby w
zakresielO; Dodawanie cz. 1 kl. 1;
LOGICO PICCOLO; Liczenie w zakresie 100
dziesiątkami; Dzielenie w zakresie 100 cz. 1 i 2;
.OGICO ICCOLO; Geometria z samochodem kl. 1;

Geometiia z samochodem cz. 1 kl.l, kl. 2;
.OGICO PICCOLO Kolorowe kształty kl. 1-3;

LOGICO PICCOLO Mnożenie w zakresie 100, kl. 2;

LOGICO PICCOLO; Sposoby liczenia. Liczby w
zakresie 100; Dodawanie i odejmowanie cz. 1, cz. 2 kl.

PUS mac edukacja Liczę w pamięci cz. 1 — 5

PUS mac edukacja Matematyka na wesoło cz. 1-2,

PUS mac edukacja Rusz głową
PUS mac edukacja To już potrafię cz. 1-3

„Koziołek matołek idzie do szkoły"

Matematyka edu ROM - wesołe miasteczko"

I.ogico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
/abawka.
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
/abawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
/abawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
/abawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
zabawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
zabawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
/abawka
Logico to ciekawa gra edukacyjna, nowoczesna pomoc dydaktyczna, inspirująca i rozwijająca
zabawka

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to ćwiczenia na doskonalenie liczenia w pamięci

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to zbiór zadań służący utrwaleniu przez dziecko
symbolicznego zapisu działań oraz doskonaleniu umiejętności dodawanie i odejmowania w
zakresie 12 i 20
Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to zabawy i ćwiczenia logiczne
Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to ćwiczenia na wykorzystywanie wiedzy praktycznej

Podstawowa tematyka to nauka alfabetu, dodawanie i odejmowanie, nauka kolorów, kształtów,
kierunków świata, następstw czasu, logicznego myślenia i kojarzenia oraz ćwiczenie pamięci.
Przygotowane zabawy obejmują poziom przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Użytkownik gry edukacyjnej, rozwiązując kolejne zadania matematyczne, uruchomi ponownie
wesołe miasteczko, a przy okazji rozwinie umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość i
twórcze podejście do rozwiązywania zadań matematycznych.
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

F p

181

182

183

184

185
186

187

188

Szkoła

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno

Autor Nazwa/tytut

„Matematyka edu ROM - Wyspa skarbów"

Magnetyczna tarcza zegarowa - demonstracyjna 41 cm

160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-
in

Matematyka

Zeszyty w kratkę 1 6-kartkowe
Wyprawka ortograficzna System Edukacji PUS

Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A-L System
Edukacji PUS

Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł-Z System
Edukacji PUS

Opis

Gra edukacyjna, która ma zastosowanie w zakresie:
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1-100;
porządkowanie ciągu liczb naturalnych 1-100;
przedstawianie liczb na osi liczbowej;
mnożenie dwóch liczb w zakresie 1-30;
dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty;
obliczanie pól powierzchni prostokątów;
odczytywanie wskazań zegara; odczytywanie daty z wykresu.
Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to ćwiczenia na doskonalenie odczytywania godzin,
kwadransów i minut
Podczas pracy z programem uczeń będzie mógł ćwiczyć umiejętność dodawania, odejmowania
oraz mnożenia liczb, nauczy się porównywać poznane liczby z użyciem znaków mniejszości i
większości, a także rozkładać je na składniki.
Pracując z programem, uczeń nabiera biegłości w tabliczce mnożenia, dodawaniu i odejmowaniu
w zakresie 1-100, w stosowaniu własności działań oraz przedstawianiu liczb na osi liczbowej.

Pomoc dydaktyczna, demonstracyjna tarcza zegarowa
Wyprawka składa się z dwóch piramid. Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie
gry w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań trzymujemy imponującą piramidę. W tej
pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,
w drugiej zaś Piramidzie Ortograficznej P2 dzieci poznają zasady pisowni wymiennej. W
zestawie znajduje się 25 trójkątów.

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to rozpoznawanie i rozróżnianie liter A - L
wprowadzaj ą dzieci w świat liter, uczą rozpoznawania ich kształtu, wielkości, kolejności w
alfabecie, a następnie łączenia w wyrazy. Pomagają zauważać różnice pomiędzy brzmieniem
głoski, a jej graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia pisowni liter, wzbogacają słownictwo i
ogólną wiedzę dziecka. Ciekawa szata graficzna zachęca do zabawy i nauki zarówno dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce to rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł-Z
wprowadzaj ą dzieci w świat liter, uczą rozpoznawania ich kształtu, wielkości, kolejności w
alfabecie, a następnie łączenia w wyrazy. Pomagają zauważać różnice pomiędzy brzmieniem
głoski, a jej graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia pisowni liter, wzbogacają słownictwo i
ogólną wiedzę dziecka. Ciekawa szata graficzna zachęca do zabawy i nauki zarówno dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Lp

189

190

191

192

193

194
195

196
197

198

199

Szkota

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno

Autor Nazwa/tytuł

Rozpoznawanie i rozróżnianie liter - dwuznaki

Uczę się pisać bez błędów - blok do zabaw i ćwiczeń 8
9 lat,

Alfabet pisany,drukowany,ruchomy

Zeszyty w trzy linie z kolorową liniaturą

Marakasy drewniane

Drewniana grzechotka Gurio
ICastaniety z rączką

Tamburyn
Bębenki

Bęben Bongo

Dzwonki na rączce

Opis

Trzecia książeczka z serii ABC obejmuje swoim zakresem dwuznaki. Skierowana jest do dzieci,
które opanowały już podstawową znajomość alfabetu języka polskiego i rozpoczynają naukę liter
powstających w wyniku połączenia dwóch spółgłosek - dwuznaków. Zawarty w tej książeczce
materiał ćwiczeniowy w przystępny sposób przybliża dzieciom trudne zagadnienia wymowy i
pisowni dwuznaków. Pomaga zrozumieć różnicę pomiędzy brzmieniem głoski, a jej graficznym
znakiem. Właściwie dobrane ćwiczenia i zabawy językowe, wzbogacone krótkimi zadaniami,
służą utrwaleniu zagadnienia dwuznaków, wzbogacają słownictwo i ogólną wiedzę dzieci.
Ciekawa szata graficzna umożliwia dodatkowe wykorzystanie go do ćwiczeń fonetycznych.

Bloki edukacyjne" to seria książeczek zawierających zestawy ćwiczeń dostosowanych do
różnych poziomów nauczania czytania, pisania i arytmetyki. Ćwiczenia prezentowane są w
formie zabawy, zawierają krzyżówki, szarady, labirynty, magiczne kwadraty, najróżniejsze
zagadki logiczne i zadania.
Przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym w klasach 'zerowych' oraz do nauki
języka polskiego w klasie pierwszej, w skład kompletu wchodzi saszetka lniana na litery, 30
arkuszy B3 z wzorami liter oraz znaki interpunkcyjne. Na odwrocie kartoników z
poszczególnymi literami umieszczono 'rzep' lub magnes dzięki czemu dają się one łatwo
przytwierdzać do tablicy welurowej czy też magnetycznej. Z liter mogą szybko układać wyrazy
oraz zdania a dzięki 'rzepom' pomoc jest bezpieczna i funkcjonalna. Alfabet pisany, drukowany,
ruchomy.
zeszyty z kolorową liniaturą ułatwiają dzieciom na etapie nauki pisania właściwe umieszczanie
iter w liniach.
Vlarakasy drewniane , owalne różnokolorowe, z pięknymi motywami, marakasy o owalnym
cształcie, idealne dla małych dziecięcych rąk. Długość 21 cm, 1 para
Grzechotka zbudowana jest na kształt ryby, ze skrobakiem, 3 1 ,5 cm długości
Z drewna hebanowego Twarde, drewniane elementy wywołują mocny i głęboki dźwięk. Drewno
lebanowe idealnie nadaje się do instrumentów muzycznych. Dzieci zawsze się cieszą, kiedy
mogą grać na tym instrumencie, służy to do rozładowywania emocji i niepotrzebnego napięcia.

Tamburyno drewniane jednorzędowe, posiadające parzystą liczbę ogniwek
Deseczki dźwiękowe wykonane są z twardego drzewa. Uczniowie trzymając instrument w ręku,
joruszają pałeczką po wewnętrznej części bębenka i otrzymują piękne mieszane dźwięki.
^odobnie jak w ksylofonach.
Wysokiej jakości bębny Bongo do tworzenia muzyki w różnych stylach, bęben o średnicy 16 i 19
cm, wykonany z drewna klonowego. - membrana z naciągiem - śr. 16 cm, 19 cm

Dzwonki na drewnianej rączce wym 10,5 x 8,5 x 2,5 cm

ilość
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Lp

200

201

202
203

204

205

206

207

208

209

Szkolą

Nętno

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Mętno

Nętno

Nętno

Autor Nazwa/tytuł

Tempera Basic Color. Zestaw 6 kolorów

Papier techniczny w żywych kolorach, 1 1 kolorów, 240
arkuszy
Nożyczki ze wzorkiem
Gilotyna 3 w jednym z podkładką ochronną

Dziurkacz brzegowy kolisty z funkcja tłoczenia
„Stokrotka"
Folia piankowa 20 arkuszy A3

Kredki do malowania twarzy Jovi 10 kolorów

Masa CREALL SUPER-SOFT 1750 g

Plastelina ECO 1,4 kg. 13 kolorów

Zestaw farb witrażowych

Opis

Basic Color to linia wydajnych farb plakatowych w żywych kolorach sporządzonych na bazie
wodnej. Nadają się do malowania na papierze oraz innych gładkich powierzchniach, np. szybach
okiennych. Po wyschnięciu są matowe. Struktura farb umożliwia mieszanie farb między sobą w
celu uzyskania nowych barw. Farby są gotowe do użycia, a można je również rozcieńczać wodą.

Wysokiej jakości papier techniczny w żywych kolorach. Różnorodność formatów pozwala na
ekonomiczne wykorzystanie. Gramatura 120 g.
Nożyczki z wzorem - zyg-zag - fale, wymiary 16,5cm
Gilotyna z liniałem o długości 35 cm. Posiada 3 wymienne rolki tnące (linia prosta, linia
perforowana, linia falista). Dostarczana z pasującą podkładką ochronną.
Metalowy dziurkacz ozdobny brzegowy w ergonomicznej obudowie wykonanej z wysokiej
jakości tworzywa, służące do ozdoby brzegów papieru
Atrakcyjny materiał do różnorodnych technik plastycznych i tworzenia dekoracji. Miękkie
arkusze można ciąć w dowolne kształty, zszywać ze sobą oraz przyklejać do różnych
powierzchni. Każdy format sortowany w 20 różnych kolorach.
Doskonałe kredki przeznaczone do malowania twarzy, o tłustej i niewodnistej konsystencji, w
dziesięciu atrakcyjnych kolorach.
• 10 kredek do malowania twarzy w 10 kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony,
różowy, brązowy, zielony, niebieski, granatowy i czarny ,
• długość kredki 6 cm
• umieszczone w plastikowym pudełeczku o wymiarach 9,5 x 6,5 cm
Nowe zestawienie kolorystyczne popularnej masy do lepienia i modelowania. Dziecięca
kreatywność zostanie dodatkowo pobudzona.
Opakowanie 1750 g - mix 4 kolorów SAFARI + kolor biały
Delikatna w dotyku i niezwykle podatna na modelowanie. Szczególnie polecana dla małych
dzieci z uwagi na miękkość. Skład całkowicie bezpieczny dla dzieci (nie zawiera glitenu). Masa
Creall pozostaje miękka, nie wysycha i może być używana wielokrotnie. Kolory można ze sobą
tączyć uzyskując nowe barwy.
Plastelina to masa plastyczna, wykorzystywana jest w szkołach, przedszkolach i pracowniach
plastycznych do nauki modelowania i zabawy, jest miękka, dzięki czemu łatwo się ją ugniata,
modeluje i wyciska w różnych wyciskarkach i foremkach.
Wysokiej jakości farby witrażowe w zestawie kreatywnym.
• 1 farba konturowa czarna 80 ml
• 6 buteleczek farb podstawowych 80 ml (czerwona, żółta, niebieska, cielista, zielona, biała)
• 1 końcówka do wykańczania cienkich konturów
• 1 podkładka do malowania
• 20 wzorów
• 1 tabela mieszania farb dla uzyskania kolejnych 6 barw

ilość
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Lp

210

211

212

213

214

215

216

217

218
219

220

221
222
223

224

Szkota

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno
Nętno
Nętno

Nętno

Autor Nazwa/tytuł

Zestaw farb plakatowych CREALL-Spongy zestaw 6
kolorów

Bezpieczny klej Creaell - coli

Wałek do masażu

Zestaw kolorowych płotków

Komplet pachołków

Piłka Hop 55 cm.

Piłka Hop 60 cm

Wałek sensoryczny 55-90 cm

Piłka z kolcami, średnica 85 cm
Szarfy (zestaw 4 sztuki w 4 kolorach)

Woreczki z cyferkami 8-12, 12 sztuk

i łula-Hopy 60 cm
Komplet taśm „THERA-BAND"
Skakanki

Worki do skakania zestaw 6 sztuk

Opis

Wysokiej jakości farby plakatowe w praktycznych buteleczkach zakończonych gąbką.
Ergonomiczny kształt butelki dopasowuje się do ręki dziecka. Wbudowana gąbka nie powoduje
kapania lub wylewania farby, a także dozuje dokładnie tyle farby, ile potrzeba. Farbki Spongy są
idealne dla uczniów z różnymi zaburzeniami osobowości mogą one malować swobodnie i
rozmachem, co chętnie czynią. Nie potrzebne sąjuż pędzelki, wałki lub stemple.
Farby są gotowe do użycia, wykponane na bazie wodnej a po wyschnięciu dają piękną matową
powierzchnię.
Komplet buteleczek o pojemności 70 ml w 6 kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, brązowym i czarnym.

Klej gotowy do użytku - o doskonałych właściwościach wypełniania szczelin, 2-składnikowy,
niematowiejący dostosowany do wielu powierzchni łączy w sobie następujące zalety: większą
szybkość łączenia oraz rewolucyjna zdolność wypełniania szczelin.

śr. 6 cm, dł. 15 cm. Wałek z miękkiego tworzywa sztucznego, do skonały do ćwiczeń
rehabilitacyjnych. Ma na celu pobudzanie zmysłu dotyku.
Zestaw kolorowych płotków do zabaw ruchowych, tworzenia torów z przeszkodami. Płotki nie
przewracają się, gdy zostaną poruszone w trakcie skoku. - wym. najniższego szer. 66 cm, wys. 19
cm - wym. najwyższego szer. 66 cm, wys. 35 cm - 4 szt.

Pomocne we wszelkiego rodzaju zabawach wymagających wyznaczenia punktu odniesienia w
przestrzeni. Do oznaczania toru slalomu, granic, mety, nauki zasad ruchu drogowego, itd. 4 szt.
wym. 14 x 23,5 cm
Piłka skacząca z wygodnym uchwytem. Wyzwala spontaniczną aktywność ruchową, wyrabia
umiejętność utrzymania równowagi. Średnica: 55 cm.
l'iłka skacząca z wygodnym uchwytem. Wyzwala spontaniczną aktywność ruchową, wyrabia
umiejętność utrzymania równowagi. Średnica: 60 cm.
Walory wałka rehabilitacyjnego zostały podniesione przez dodanie małych wypustów na
sowierzchni piłki. Dzięki temu w czasie ćwiczeń pobudzany jest zmysł dotyku.
dł. 90 cm; śr. 55 cm

niękie, wyjątkowo sprężyste kule
Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające oznaczenie drużyn pod czas gier zespołowych. 4
szt. w 4 kolorach wym. 100 x 6 cm
Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych.
Dodatkowy element, wyszywa Ne cyferki od 1 do 12, pozwala na tworze nie wielu wariantów
gier
średnica 60 cm
Komplet zawiera 4 sztuki taśm: czarna, niebieska, czerwona i zielona.
skakanki sznurkowe z zabawnymi drewnianymi uchwytami w formie zwierzątek. - dł 2,22m - 1
szt.
6 szt., wym. 52 x62 cm

ilość

1

1

8

1

2

2

2

2

1
5

3

7
3
7

1
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I.p
225
226
227

228

229

230
231

232

233

234

Szkota

Nętno
Nętno
Nętno

\VMHO

Nętno

Nętno
Nętno

Nętno

Nętno

Mętno

Autor

-

Nazwa/tytuł

Wstęgi gimnastyczne 3m komplet - 6 szt.
Wstęgi gimnastyczne 6m komplet - 6 szt.
Chodniczek faktur - JUMBO

Komfortowe szczudła stalowe do 100 kg

Koordonka - skuter

Piłeczki 12 cm komplet 4 sztuk
Torba z pacynkami - zestaw 14 pacynek

Program logopedyczny zabawy cz. 6 - różnicowanie
szeregów KOMLOGO
Turbino do zajęć z dziećmi z zaburzeniami mowy

Lotto dmuchane

Opis

Wstęgi w różnych kolorach
Wstęgi w różnych kolorach
Zestaw 6 płytek wykończonych estetycznie litym drewnem sosnowym, wypełnionych różnego
rodzaju fakturą: gładka (PCV), w wypukłe wzory (PCV), trawa (PCV), miś (dywanowa), krótko
strzyżona (chodnikowa), w prążki (chodnikowa). - 6 płytek o wym. 40x35cm

Górna cześć jest w kształcie litery S, dzięki czemu uczniowie mogą chodzić prawidłowo, z
wyprostowanymi plecami. Ciężar ciała spoczywa na dolnej części szczudeł, przy czym chód
można łatwiej kontrolować. Wysokość szczudeł jest 7- krotnie regulowana, miedzy 130 a 190
cm, co pozwala na indywidualne dopasowanie wysokości szczudeł odpowiednio do w/.roslu.

Bardzo stabilny model koordonki z metalowymi osiami i stopniami z tworzywa sztucznego. 6 kół
posiada bardzo chwytną, odporną na ścieranie, gumową powierzchnię. 2 środkowe kółka
/apewniają optymalne rozdzielenie wagi
śr. 12 cm, miękkie
Zestaw 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowany w wygodną torbę z uchwytami do
przenoszenia. Istnieje możliwość powieszenia torby w dowolnym miejscu. Pacynki są zawsze
uporządkowane i gotowe do użytku. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich
budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora. W zestawie 14 pacynek: postacie
z bajek oraz znane wszystkim dzieciom zwierzątka. Wymiary zamkniętej torby: 64 x 47 cm;
wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm. Pozwalają dzieciom naśladować różne dźwięki i głoski,
powodują, że dziecko otwiera się i naśladuje głoski, prowadzi dialogi.

Program „Logopedyczne zabawy. Część VI — różnicowanie szeregów" składa się z minimum 6
gier.
Gra edukacyjna dla dzieci z dysfunkcjami mowy. Za pomocą wydychanego powietrza dzieci
wprawiają w ruch śmigiełko. Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. W skład zestawu wchodzą:
plastikowa podstawa, dwustronna kolorowa podkładka z obrazkami zwierząt, 2 woreczki na
«5łka, 1 0 kółeczek szarych, 10 kółeczek pomarańczowych

Unikalna, zabawna gra, rozwijająca umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg. Pudełko
zawiera: podstawę z tworzywa sztucznego, piłeczkę, 4 lotto plansze z obrazkami zwierzątek na
obu stronach i 36 żetonów.

ilość

2
1
1

1

1

1
1

1

2

1

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawia H

w Nętnie
tel. (0-94) 361 1322

NIP 253-OH2-281

D Y R E K T O R$w
mgr Grażyna Kapuicińska
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