Załącznik nr 7 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Zestaw – sala logopedyczna
Wyposażenie 1 Sali logopedycznej:
1. Dmuchajka
2. Baloniki zwierzątka
3. Dmuchane lotto
4. Masażer do twarzy
5. Kostki logopedyczne
6. Zestaw Lateralizacja
7. Karty do terapii logopedycznej
8. Gry logopedyczne
9. Historyjki obrazkowe
10. Słuchawko do terapii logopedycznej z mikrofonem
11. Program multimedialny di terapii logopedycznej
12. Cyfrowy korektor mowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zastos
owanie

Do zajęć edukacyjnych, zabawy, rozwijanie zdolności
poznawczych i manualnych

Ilość sztuk

Opis

1. Dmuchajka.
Dmuchajka wykonana jest z drewna bukowego - średnica ok. 6
cm i wysokości ok 5 cm, w zestawie 2 piłeczki styropianowe o
średnicy ok. 25 mm oraz 10 słomek.
2. Baloniki zwierzątka.
Gumowe balony w kształcie zwierzątek.
Różnorodna kolorystyka.

30 szt.

3. Dmuchane lotto.
Podstawa z tworzywa sztucznego o wym. ok 25 x 35 cm,
składająca się z dwóch części; 4 karty z obrazkami; piłeczka do
tenisa stołowego; ok.35 żetonów.
4. Masażer do twarzy.
W skład zestawu wchodzi: wibrator logopedyczny (różne kolory
rączki), jedna końcówka masująca (łyżeczka miękka gładka), 1 x
bateria AA.
5. Kostki logopedyczne.
W zestawie ok. 40 szablonów kostek do złożenia wraz z opisem
sposobów ich wykorzystania. Każda z kostek służy ćwiczeniu
jednej głoski lub opozycji kilku głosek. Na kostce znajduje się 6
zdjęć, których nazwy zawierają ćwiczony dźwięk.
6. Zestaw Lateralizacja.
Zestaw zawiera: opis działań diagnostycznych z instrukcją,
zabawki z drewna do przeprowadzenia badania, arkusz do zapisu
wyników oraz program komputerowy podsumowujący wynik
badania. Opakowanie o wymiarach ok. 25 x 20 x 10 cm.
7. Karty do terapii logopedycznej.
Zestaw około 600 kart w formacie A4 o trzech poziomach
trudności dzięki którym dzieci mogą ćwiczyć szereg ciszący,
szumiący, syczący, różnicowanie tych szeregów, wymowy głoski
r, k i g oraz mowy bezdźwięcznej.
8. Gry do terapii logopedycznej.
Przykładowo 1 z nich: wprowadzająca do czytania poprzez
wyodrębnianie samogłosek zawiera: dwustronną planszę,
kolorową kostkę, żetony, kartoniki z samogłoskami.

3 szt.

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

(3 przedszkola x 10 szt.)
30 szt.
(3 przedszkola x 10 szt.)

(3 przedszkola x 1 szt.)
6 szt.
(3 przedszkola x 2 szt.)
3 szt.
(3 przedszkola x 1 szt.)

2 szt.
(2 przedszkola x 1 szt.)

3 szt.
(3 przedszkola x 1 szt.)

15 szt.
(3 przedszkola x 5 szt.)

Opis

Opis

Opis

9. Historyjki obrazkowe.
Gry składające się z obrazków lub fotografii przedstawiające
proste historie, które dzieci układają i opowiadają.
10. Słuchawki do terapii logopedycznej z mikrofonem.
Profesjonalne słuchawki umożliwiają wyodrębnienie słuchowe
swojej mowy od dźwięków otoczenia ( korekcja i przewodzenie
kostne dźwięku) , wyposażone w dynamiczny filtr (filtr włącza
się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich
samogłoskach.
11. Program multimedialny do terapii logopedycznej. (rozszerzony,
z drukarka laserową)
Multimedialne, profesjonalne oprogramowanie do diagnozy i
terapii logopedycznej z wyposażeniem:
Minimalny skład oprogramowania:
1) „aplikacja logopedy” – program z modułem diagnostycznym i
kwestionariuszami oraz rejestrowaniem wyników diagnozy i
postępów w terapii,
2) programy logopedyczne (poziom/moduł podstawowy i
rozszerzony) - Szereg szumiący , Szereg syczący, Szereg
ciszący, Różnicowanie szeregów, Głoska r i l
3) Mowa bezdźwięczna
4) Sfonem
5) Echokorektor
6) Trening logopedyczny
7) Głoski tylnojęzykowe k, g, h
8) ćwiczenia interaktywne (ok 2500) i kraty do wydruku (min
1000)

9 szt.
(3 przedszkola x 3 szt.)
3 szt.
(3 przedszkola x 1 szt.)

3 szt.
(3 przedszkola x 1 szt.)

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne:
1) mikrofon z nakładkami
2) zestawy kart i obrazków
3) szpatułki logopedyczne
4) kolorowe piórka i słomki
5) przewodnik metodyczny
6) zestaw książek z ćwiczeniami
7) drukarka laserowa
Opis

12. Cyfrowy korektor mowy.
Urządzenie wykorzystuje przede wszystkim metody korekcji
mowy opierające się na:
1) Metodzie wykorzystującej metronom (mówienie rytmiczne)
2) Maskowaniu mowy szumem (MAF)
3) Opóźnieniu sygnału mowy (DAF)
Przesunięciu sygnału mowy w zakresie częstotliwości (FAF)
W skład zestawu wchodzą:
1) Urządzenie – korektor
2) Program umożliwiający prowadzenie terapii z użyciem
komputera osobistego
3) Instrukcja obsługi w języku polskim

3 szt.
(3 przedszkola x 1 szt.)

