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/Pieczęć Wykonawcy/

Kalkulacja cenowa Część III
(formularz asortymentowo-cenowy)
POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Nazwa towaru

Flashcards
Pierwsze słówka
po angielsku

Ilość
sztuk

Opis
Pomoc wspomaga naukę języka angielskiego.
Składa się z zestawu obrazków z podpisem
(pod obrazkiem i na odwrocie obrazka).
Obrazki po rozcięciu według wskazanych linii
tworzą puzzle obrazkowo-literowe. W zestawie
powinno znajdować się ok. 70 obrazków

1

26.1.2019

Cena
jednostko
wa netto

Stawka
podatku
VAT w %

Wartość
netto
w zł

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto
w zł

Flashcards –
owoce i warzywa

Flashcards –
liczmany i kształty

Mata „days of the
week”

Mówiące spinacze

Zestawy dwuelementowych puzzli. Podczas
układania dzieci w naturalny sposób zapoznają
się z zapisem owoców i warzyw w języku
angielskim . Dobrze sprawdza się zarówno
podczas samodzielnej zabawy jak i w dużej
grupie. W zestawie powinno znajdować się ok.
60 elementów.
• od 5 lat
Zestawy dwuelementowych puzzli. Podczas
układania dzieci w naturalny sposób zapoznają
się z zapisem liczb i kształtów w języku
angielskim . Dobrze sprawdza się zarówno
podczas samodzielnej zabawy jak i w dużej
grupie. W zestawie powinno znajdować się ok.
60 elementów.
• od 5 lat
Mata pozwala na efektywną naukę dni
tygodnia w języku angielskim. Bawiąc się na
macie dzieci poznają nowe nazwy,
wzbogacając własny zasób słownictwa.
Usprawniają przy tym koordynację wzrokoworuchową. Dodatkowo ćwiczą pamięć
wzrokową, a także koncentrację, oraz uczą się
rozumienia ze słuchu oraz wymowy w języku
angielskim. Wymiary maty
ok. 100 x 160 cm .
• od 4 lat
Zestaw spinaczy audio, każdy z możliwością
nagrywania dźwięków do ok. 10 sekund.
Produkt może być wykorzystywany w
zabawach (np. do nagrywania wskazówek,
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Mata „magic
pencil”

Multimedialny
program
edukacyjny
podstawy języka
angielskiego Moje
pierwsze słówka +
Moje słówka i
zwroty

zgodnie z którymi mają postępować dzieci w
trakcie gry) , a także do nagrywania nowo
poznanych słówek w języku obcym i ich
odtwarzania w celu zapamiętania. Wpływa
korzystnie na rozwijanie zdolności mówienia
oraz umiejętności słuchania
Mata pozwala na efektywną naukę cyfr oraz
kolorów w języku angielskim. Skacząc po
macie dzieci poznają nowe nazwy,
wzbogacając własny zasób słownictwa.
Usprawniają przy tym koordynację wzrokoworuchową. Różnorodne zabawy pozwalają na
zapamiętywanie losowych cyfr oraz ich ciągów,
a także stymulują wyobraźnię dzieci oraz
rozwijają umiejętność logicznego myślenia.
Dzięki licznym możliwościom nauki, dzieci
usprawniają pamięć wzrokową oraz
koncentrację, a także ćwiczą rozumienie ze
słuchu oraz wymowę w języku angielskim.
Wymiary maty wynoszą ok. 250 x 60 cm
Program do nauki i zabawy dla dzieci. Dziecko
poznaje i uczy się ok. 100 słów i zwrotów w
języku angielskim związanych z następującymi
różnymi tematami. Animacjom towarzyszą
nagrania wykonywane przez brytyjskich native
speakerów. Pakiet umożliwia naukę przez kilku
użytkowników. My English Words and
Phrases:. Pakiet powinien umożliwiać naukę
przez kilku użytkowników.
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Gra edukacyjna –
Jaki to miesiąc?

Gra edukacyjna –
Liczymy do 10

Historyjki
obrazkowe „Co się
zdarzyło?”

Gra edukacyjna dla dzieci, która stanowi
pierwszy krok do zapoznania ich z
kalendarzem. Dzieci w trakcie zabawy uczą się
kojarzyć miesiące z odpowiednią porą roku
oraz zapamiętują ich nazwy. Jest to gra, która
ułatwia najmłodszym umiejscowienie miesięcy
w odpowiedniej porze roku. Elementy gry
powinny być opracowane w efektownej formie
3D. Zestaw powinien zawierać 36 elementów
(każdy miesiąc zobrazowany jest trzema
połączonymi elementami, tworzą 12 plansz)
Układanka edukacyjna, która w formie zabawy
wprowadza dziecko w świat nauki. Pomaga
dzieciom w obrazowym zrozumieniu pojęcia
liczby w języku angielskim. Rozwija
podstawowe umiejętności matematyczne:
liczenia w zakresie od 0 do 10 i
przyporządkowania odpowiednich liczb
zbiorom elementów. Zestaw powinien zawierać
ok. 36 elementów, z których można ułożyć ok.
12 układanek
Około 15 historyjek do układania i
opowiadania. Na każdą ze scen powinno
składać się ok.
3 obrazków, które układa się zgodnie z
kolejnością zdarzeń. Gra powinna zawierać
element samokontroli - pasują do siebie tylko
logicznie dobrane elementy. Rozwija
spostrzegawczość, logiczne myślenie i
pozwala poszerzać słownictwo. Gra polecana
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Flashcards żywność

Lotto dźwiękowe
po angielsku

Plansza
tematyczna –
Kolory

Plansza
tematyczna –
Kształty

do nauki języków obcych, wprowadza nazwy
zwierząt oraz czynności. Wymiary puzzli po
złożeniu ok. 23 x 10,5 cm
Zestaw, który pomaga określić i poszerzyć
zasób słownictwa z danego zakresu,
stosowane są do ćwiczeń językowych. Rozwija
również spostrzegawczość, logiczne myślenie i
kojarzenie. Pomoc przeznaczona także do
sortowania, klasyfikacji i nauki języków obcych.
Zdjęcia przedstawiające różne produkty
spożywcze, zarówno półprodukty jak i gotowe
posiłki. W zestawie powinno znajdować się ok
50 zdjęć.
Loteryjka zachęcająca dzieci do dobierania
wyrazu twarzy do usłyszanych emocji
wyrażonych w zdaniu w języku angielskim.
Zestaw powinien zawierać ok 10 plansz, ok
150 żetonów oraz płytę CD
Plansza tematyczna wspomagające
zapamiętywanie nazwy kolorów w języku
angielskim. Są doskonałym sposobem na
wprowadzanie oraz utrwalanie często
używanych terminów, a dodatkowo stanowią
dekorację sali.
wymiary planszy powinny wynosić ok. 42,5 x
55 cm
Plansza tematyczna wspomagające
zapamiętywanie nazwy kształtów w języku
angielskim. Są doskonałym sposobem na
wprowadzanie oraz utrwalanie często
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Fiszki
„Odpowiadając na
pytania”

używanych terminów, a dodatkowo stanowią
dekorację sali.
wymiary planszy powinny wynosić ok. 42,5 x
55 cm
Zestaw zdjęć służący nauce nawiązywania
konwersacji i zadawania pytań czy
opowiadania historii. W zestawie powinno być
minimum 25 kart.
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Mikrofony MP3

Mikrofon z możliwością nagrywania i
1
odtwarzania (ok. 4 godz.) dźwięków, piosenek i
muzyki. Łatwy w użyciu, ma możliwość
podłączenia do komputera i przeniesienia
danych na dysk. Wbudowana pamięć ok. 128
MB. Ładowanie za pomocą USB.

Edukacyjne Karty
dla dzieci „100
pierwszych zdań”

Komplet uczy tworzenia zdań twierdzących,
przeczących i pytań. Specjalnie opracowany
materiał ilustruje podstawowe zasady
gramatyczne, a dzieci uczą się intuicyjnie
poprzez słuchanie i powtarzanie
wyrażeń. Zestaw powinien zawierać: książeczkę z grami i podstawami gramatyki –
ok. 100 kolorowych kart angielsko-polskich, płytę CD z nagraniami zdań i piosenek.
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Interaktywna
ściana z
kieszonkami

Interaktywna ściana z kieszonkami wykonana
z tworzywa sztucznego. W kieszonkach można
umieszczać fiszki ze słówkami w języku
angielskim, zdjęcia, drobne przedmioty i na
temat każdego z nich nagrywać wiadomości
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Gra edukacyjna
„sowa samogłosek”

Puzzle angielskie –
liczba mnoga i
pojedyncza

Puzzle angielskie –
przeciwieństwa

trwające ok. 10 sekund. Wymiar tablicy
powinien wynosić ok. 55 x 70 cm , Liczba
kieszonek – ok. 30
Gra rozwija u dzieci świadomość fonologiczną i
uczy poprawnej wymowy w języku angielskim.
Każda z sów powinna być oznaczona inną
samogłoską. Zestaw powinien zawierać:
• 6 sów (5 z nadrukowanymi samogłoskami,
jedna bez oznaczenia)
• ok. 100 kart z obrazkami
Zestaw ok. 30 puzzli służy do łączenia
odpowiednich słówek w liczbie pojedynczej i
mnogiej. Dziecko poprawia słownictwo i
czytanie słówek w języku angielskim. Zestaw
powinien zawierać ok 54 elementy o wym 5,5
cm x 9,5 cm
Zestaw ok. 30 puzzli, służy do łączenia słów o
przeciwnych znaczeniach. Przy ich użyciu
dziecko polepsza swoje słownictwo i czytanie
słówek w języku angielskim. Zestaw powinien
zawierać ok 54 elementy o wym 5,5 cm x 9,5
cm
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Gra edukacyjna
„Poszukaj
pasujących
kategorii
tematycznych”

Gra edukacyjna, która pomaga uczniom
wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętności
skojarzeniowe. Polega na znajdowaniu nazwy
kategorii do przedmiotów widocznych na
kartach. Gra powinna zawierać ok 60
elementów.
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Tablica

Tablica wyposażona w zestaw magnetycznych

1

26.1.2019

magnetyczna –
Natura

figurek, dzięki którym można stworzyć obraz o
różnorodnej tematyce. Pomoc wspomaga
rozwój pojęcia czasu i przestrzeni, potrzeby
ochrony środowiska, spostrzegania
wzrokowego, logicznego łączenia faktów,
umiejętności matematycznych, relacji
przestrzennych. Doskonały do ćwiczeń
językowych, przy nauce języków obcych. W
zestawie powinno znajdować się:
• tablica magnetyczna o wym. ok. 70 x 50 cm
przedstawiająca krajobraz
• ok. 100 szt. magnetycznych elementów
• torba z magnesami samoprzylepnymi
• ok. 5 torebek z tworzywa sztucznego
• instrukcja

Karty –
klasyfikowanie

Kolorowe karty, które pomogą dzieciom w
rozwijaniu słownictwa, nauce języka
angielskiego oraz w nauce kategoryzowania.
Talia podzielona powinna być podzielona na
ok. 15 kategorii po 4 karty. Zestaw powinien
zawierać ok 50 sztuk kart + instrukcję
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Karty Rzeczowniki po
angielsku

Pomoce urozmaicające wprowadzanie i
utrwalanie słownictwa, doskonałe do zabaw
językowych. Układanie kart ułatwia
zapamiętywanie poprawnej pisowni i
słownictwa. Kolorowe paski umieszczone na
fotografiach pomagają dziecku w samokontroli,
dzięki temu może pracować samodzielnie lub z
pomocą nauczyciela. Zestaw powinien
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Puzzle „Mój
pierwszy angielski”

Książka z płytą CD
„piosenki dla
dzieci”

Karaoke dla dzieci
– angielski w
piosenkach

zawierać:
• ok. 110 fotografii
• ok. 110 podpisów
• instrukcję
Gra urozmaicająca wprowadzenie słownictwa
języka angielskiego. Puzzle ułatwiają
zapamiętywanie nowo poznanych słówek. Gra
powinna zawierać ok. 5 plansz w kształcie
puzzli, płytę CD z nagraniami oraz ok. 200
żetonów
Książka oraz płyta zawiera ciekawe tematy,
zabawne wyrażenia, które budzą u dzieci
zainteresowanie oraz sprawiają, że nauka
angielskiego nie jest nudna. Melodie łatwo
wpadające w ucho wykonane przez małe
dzieci pomagają w zapoznaniu z nowym
słownictwem, a także, pomaga w doskonaleniu
rozumienia ze słuchu oraz. W książce powinno
być zawarte::
• teksty piosenek po angielsku i po polsku
• zabawne, kolorowe ilustracje
• uproszczony zapis nutowy Na płycie:
• ok 20 piosenek dla dzieci,
• piękna muzyka i efekty dźwiękowe
• różnorodne aranżacje (rap, soul, blues,
country)
• wersje KARAOKE
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Program do nauki języka angielskiego poprzez 1
śpiew i zabawę. Zestaw powinien zawierać ok.
20 znanych i lubianych przez dzieci angielskich
26.1.2019

Plansza „Nasze
ciało”
Plansze „ 4
sezonowe drzewa”
Zestaw magnesów

Baby beetles
materiały dla
nauczyciela

piosenek, które pomagają w nauce języka i są
źródłem wspaniałej rozrywki dla całej grupy.
Zalaminowane, dwustronne plansze, które
spełniają funkcję pomocy edukacyjnej. Plansza
w języku polsko – angielskim.
Format planszy : ok. 60 x 85 cm
4 ciekawe plansze z różnymi porami roku, z
napisami w języku angielskim. Ułatwiają
zapamiętywanie nazw pór roku, w języku
angielskim.
Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w
praktycznym, plastikowym słoiku, służących do
zaczepiania obrazków, zdjęć na tablicy
magnetycznych. • 120 szt. • śr. 2,5 cm
Zestaw materiałów do nauki języka
angielskiego, który posiada zabawne
animacje, piosenki i gry oraz zabawy,
ułatwiające przyswajanie języka obcego.
Program ten pozwala dzieciom z najmłodszych
grup możliwie jak najwcześniej wejść na
ścieżkę wiodącą ku dwujęzyczności.
Zestaw powinien zawierać:
- Karty tygodniowe nauczyciela
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- Płyty DVD z odcinkami filmu
- Płyty CD z piosenkami
- Karty obrazkowe
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- Plakat klasowy
- Naklejki na nagrody
- Podręcznik dla nauczyciela
-Pacynki
Gra edukacyjna
„Bingo angielskie”

Komplet 4 kostek

Książka „Angielski
dla najmłodszych –
colours”

Gra edukacyjna do nauki języka angielskiego.
Gra poprzez zabawę uczy i utrwala znajomość
liter alfabetu osób uczących się
angielskiego. Gra powinna zawierać : ok. 5
plansz, koło ze wskazówką do wyboru liter
oraz okrągłe płytki (ok. 40szt.) do zaznaczania
pól na planszach przez graczy.
Pomoc dydaktyczna do nauki języka
angielskiego. Na ściankach dwóch kostek
powinny być umieszczone kolorowe fotografie
dzieci wyrażających mimiką/gestami określoną
emocję, a na ściankach dwóch kostek
naniesione są wyrazy – nazwy tych emocji.
Zestaw powinien zawierać wskazówki dla
nauczyciela w języku angielskim. Wykonana z
tworzywa sztucznego lub materiału, o dł. boku
nie mniejszej niż. 4 cm
Książeczka do nauki języka angielskiego.
Dzieci uczą się przez zabawę: oglądają
obrazki, nazywają przedmioty codziennego
użytku, zwierzęta i kolory, przyswajając w ten
sposób nowe wyrazy zarówno po polsku, jak i
po angielsku. W książeczce znajdują się
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Książka „Angielski
dla najmłodszych –
my Little world”

Skojarzenia –karty
do angielskiego
Przeciwieństwa –
angielskie słówka

Rozszerzony
angielski quiz dla
przedszkolaków –
oprogramowanie
(pakiet) do
magicznego
dywanu

lubiane przez dzieci krótkie rymowanki lub
teksty popularnych piosenek.
Książeczka do nauki języka angielskiego.
Dzieci uczą się przez zabawę: oglądają
obrazki, nazywają przedmioty codziennego
użytku, zwierzęta i kolory, przyswajając w ten
sposób nowe wyrazy zarówno po polsku, jak i
po angielsku. W książeczce znajdują się
lubiane przez dzieci krótkie rymowanki lub
teksty popularnych piosenek.
Karty przedstawiające przedmioty z
najbliższego otoczenia dziecka. Każda
ilustracja zawiera nazwę po angielsku.
• 20 plastikowych kart o wym. 13 x 13 cm
Zestaw kart wspomagających poznanie i
nazywanie pojęć przeciwstawnych. Do różnych
ćwiczeń językowych, zarówno z języka
angielskiego, jak i polskiego.
• 24 karty o wym. 13 x 13 cm
Angielski quiz dla przedszkolaków i
Rozszerzony angielski quiz dla
przedszkolaków ANG II to dodatkowe 5
gier, czyli 9 gier łącznie. Przeznaczony jest
on przede wszystkim do prowadzenia zajęć w
przedszkolu i w klasach I szkoły podstawowej.
Zestaw gier pozwala nauczycielowi na
połączenie zabawach ruchowych z nauką
języka. Może on swobodnie dodawać własne
polecenia i zadania dla dzieci. Już wkrótce
zapraszamy do zapoznania się z
przykładowymi scenariuszami zajęć opartymi o
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nasze gry. Zestaw do angielskiego to
połączenie ćwiczeń umysłowych z fizycznymi.
Gry przeznaczone są do zajęć edukacyjnych w
grupie z zakresu nauki i powtarzania
wiadomości i umiejętności.
• MERRY GO ROUND - zakres tematyczny czynności, zwierzęta dzikie, zwierzęta
domowe, owady. Dzikie i domowe zwierzęta,
owady oraz... mała niespodzianka. Zakręć
karuzelą i zobacz jaką kategorię wylosujesz.
Kiedy usłyszysz angielską nazwę, wybierz
właściwy obrazek i po prostu wskocz na niego.
Jeśli odpowiesz dobrze lektor powtórzy słowo i
będziesz mógł znów wylosować nową
kategorię i poznać nowe słowa.
• ENGLISH FOR FUN - zakres tematyczny kolory, liczby, czynności. Baw się i ucz się
angielskiego. Stań na polu start i zacznij grę.
Lektor wypowie nazwę obrazka, a ty jak
najszybciej postaraj się na niego wskoczyć.
Następny poziom gry pozwoli Ci zagrać na
punkty i sprawdzić jak dużo już wiesz.
• RIDDLE MIX - zakres tematyczny - owoce,
warzywa, jedzenie. Sprawdź swój refleks i
pamięć wypełniając koszyk jak największą
liczbą spadających obrazków. Zapamiętaj ich
nazwy w języku angielskim, na kolejnym
poziomie gry będziesz mógł sprawdzić ile
zapamiętałeś!
• ALFABET - zakres tematyczny - litery
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alfabetu w połączeniu z nazwami (sprzęty,
części garderoby itp.). Wskocz na wybrane
pole, a usłyszysz jaką nazwę posiada
przedstawiony obrazek. Usłyszysz ją w języku
angielskim więc koniecznie powtórz i
zapamiętaj! Następny poziom gry pozwoli Ci
sprawdzić ile nazw zapamiętałeś i czy
kojarzysz przedmioty, które zaczynają się na
daną literę alfabetu.
Rozszerzony angielski quiz dla
przedszkolaków pozwoli poznać dziecku
dodatkowe 400 nowych słówek.

Wartość oferty netto ……………………………………………………..……………………. zł.
(słownie ………………………………………………………………………………..………………………………………….. zł).
Wartość podatku VAT …………………………………………………………………………. zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..…………………………zł)
Wartość oferty brutto ………….…………………………………………………………..…..zł.
(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………...zł
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……………………………
miejscowość i data

(pieczęć i podpis osób
wykazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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