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Załącznik nr 6.1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

(zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania ) 

 

 

SPECYFIKACJA SPRZĘT MULTIMEDIALNY ORAZ  OPROGRAMOWANIE  
 

 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu 
jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w 
przedmiocie zamówienia.  

 
 

Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie Charsznicy Szkoła Podstawowa  
Ul. Szkolna 14 

32-250 Charsznica 
 

 
ODDZIAŁ 1 
 

Lp. Nazwa Opis Ilość  J.M 

1.  Tablica 

interaktywna  

z  montażem 

- powierzchnia: matowa, sucho ścieralna 

- dwa pisaki w zestawie (bezprzewodowe) 

- wymiar roboczy min. 1700x1150 mm 

- technologia elektromagnetyczna, DualPen 

- zasilanie z USB 

- rozdzielczość min. 86000 x 58000 

1 sztuk 

2.  Oprogramowanie 

do tablicy 

interaktywnej 

- rozpoznawanie pisma w języku polskim 

- bank widżetów (gry, zabawy) 

- min. 4300 mediów w banku 

- przekształcanie tekstu na mowę 
- funkcja X-Ray 

- funkcja rozpoznawania rysowanych ręcznie kształtów 

- możliwość importowania prezentacji z plików .pptx 

1 sztuk 

3.  Program  

gotowość szkolna 

Gotowość szkolna to:- pierwszy na rynku multimedialny program do 

diagnozy gotowości szkolnej oraz stymulacji funkcji percepcyjno-

motorycznych i umiejętności matematycznych,  

- produkt przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5-6 lat,  

- program autorstwa uznanych polskich pedagogów: Renaty Czabaj, Izabeli 

Mańkowskiej, Małgorzaty Rożyńskiej i Ewy Tryzno,  

- starannie opracowana metoda diagnozy oraz materiał do pracy 

terapeutycznej na cały rok szkolny,  

- ćwiczenia uwzględniające możliwości percepcyjne dziecka,  

- program w pełni dostosowany do polskiego systemu edukacyjnego. 

Multimedialne oprogramowanie  Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną 
diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej. 

Program z powodzeniem może być wykorzystywany do zabawy i nauki w 

przedszkolu (umożliwia zarówno pracę indywidualną, jak i w grupie). 

1 sztuk 



 

 

 2

Gotowość szkolną wzbogacono o zestaw atrakcyjnych pomocy 

dydaktycznych, wspomagających diagnozę gotowości szkolnej (np. 

kalejdoskop, klocki, korale) oraz stymulujących rozwój dziecka (np. naklejki, 

dyplom, płyta CD z muzyką relaksacyjną). 
Budowa programu: 
- Aplikacja nauczyciela – program zarządzający  

- Gotowość szkolna  

  - Diagnoza pedagogiczna  

  - Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne 

Aplikacja nauczyciela – program zarządzający 

Aplikacja nauczyciela umożliwia: 

- tworzenie bazy uczniów i zarządzanie nią, np. grupowanie uczniów pod 

względem wspomagania rozwoju tych samych obszarów,  

- pracę w trybie indywidualnym i w grupie,  

- badanie gotowości szkolnej i zapis jej wyników,  

- śledzenie postępów dziecka,  

- swobodne projektowanie autorskich zajęć dzięki Kreatorowi zajęć,  
- korzystanie z załączonych wzorów praktycznych dokumentów. 

Aplikacja nauczyciela to narzędzie stanowiące skuteczną pomoc w codziennej 

pracy z dziećmi. Umożliwia ono tworzenie pełnej dokumentacji niezbędnej w 

pracy nauczyciela, np. dokumentacji diagnostycznej, indywidualnego 

programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz 

bazy danych na temat indywidualnych umiejętności i postępów małych 

podopiecznych. Za pomocą Aplikacji nauczyciel ma też możliwość 
uzupełniania dokumentacji tradycyjnej, tj. dokonywania wydruków i 

stworzenia kartoteki w formie papierowej. 

Diagnoza pedagogiczna 
Wzrastająca liczba dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym 

wymaga wczesnej interwencji diagnostów i intensywnej pracy terapeutów. 

Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka: 

- diagnoza motoryki dużej,  

- diagnoza rozwoju mowy,  

- badanie sprawności manualnej i grafomotoryki,  

- określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,  

- ocena dominacji stronnej – lateralizacja,  

- diagnoza funkcji słuchowo-językowych,  

- ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej,  

- badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych,  

- diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej. 

Ta część programu zawiera pedagogiczne próby diagnostyczne oceniające 

rozwój dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń 

diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania 

początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze 

przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w 

uczeniu się. Ta część programu służy zdiagnozowaniu – w unikalnej 

multimedialnej formie – stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych 

warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się. 
Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne 
Aby wyrównać szanse dzieci na pomyślny strat w szkole, konieczne jest 

rozpoznanie problemu oraz stymulacja tych funkcji percepcyjno-

motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno i nieharmonijnie. 

Część druga Gotowości szkolnej jest narzędziem multimedialnym 

przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu 

profilaktyczno-stymulującym. Stworzono ją z myślą o przygotowaniu dzieci 

do nauki w szkole. Jej zadaniem jest stymulowanie funkcji percepcyjno-

motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form 

komunikacji. Ta część programu stanowi narzędzie wzbogacające formy 

nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizujące je do 

skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom 

profilaktycznym pomaga ona również zapobiegać wystąpieniu trudności w 

nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej. 

Program stymuluje kluczowe obszary determinujące gotowość szkolną 
- mowa,  
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- sprawność manualna i grafomotoryka,  

- orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,  

- funkcje słuchowo-językowe,  

- analiza i synteza wzrokowa,  

- zdolności matematyczne,  

- dojrzałość emocjonalna i społeczna 

Program Gotowość szkolna daje również dziecku możliwość 
systematycznego doskonalenia precyzyjnej komunikacji. Zawarte w 

programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, 

rymowanki, wierszyki) stymulują aktywność słowną, tym samym zwiększając 

możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz bogacenia 

zasobu słownictwa. 

Pakiet Gotowość szkolna zawiera: 
2 programy do diagnozy i stymulacji: 

• Diagnoza pedagogiczna 

• Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne 

Aplikację nauczyciela 

Zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych  

 

4.  Program Microsoft 

Office Microsoft Office 2013 przeznaczony jest do dowolnego wykorzystania w 

placówce edukacyjnej: zarówno na stacjach roboczych z których korzystają 
uczniowie, jak i też na komputerach i notebookach nauczycieli/opiekunów 

oraz pracownikach  szkolnej administracji.  

 

1 sztuka 

 
 
ODDZIAŁ II 
 
 

LP. NAZWA OPIS ILOŚĆ J.M 

1)  Tablica 

interaktywna 

z  montażem 

- powierzchnia: matowa, sucho ścieralna 

- dwa pisaki w zestawie (bezprzewodowe) 

- wymiar roboczy min. 1700x1150 mm 

- technologia elektromagnetyczna, DualPen 

- zasilanie z USB 

- rozdzielczość min. 86000 x 58000 

1 sztuk 

2)  Program Microsoft 

Office Microsoft Office 2013 przeznaczony jest do dowolnego wykorzystania w 

placówce edukacyjnej: zarówno na stacjach roboczych z których korzystają 
uczniowie, jak i też na komputerach i notebookach nauczycieli/opiekunów 

oraz pracownikach  szkolnej administracji.  

 

1 sztuk 

3)  Oprogramowanie 

do tablicy 

interaktywnej 

- rozpoznawanie pisma w języku polskim 

- bank widżetów (gry, zabawy) 

- min. 4300 mediów w banku 

- przekształcanie tekstu na mowę 
- funkcja X-Ray 

- funkcja rozpoznawania rysowanych ręcznie kształtów 

- możliwość importowania prezentacji z plików .pptx 

1 sztuk 

4)  Radioodtwarzacz - tuner radiowy FM 

- wyświetlacz LCD 

- odtwarzanie MP3 

- port USB 

- napęd CD 

1 sztuk 
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- dynamiczne wzmocnienie basów 

- możliwość zasilania bateryjnego 

- wzmacniacz 2 W 

5)  Program 

„Przedszkolak na 

start 

Wspomaga nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć profilaktycznych ze 

wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z maluchami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do użycia na 

komputerach PC, zawiera również ćwiczenia dedykowane na tablicę 
interaktywną oraz karty pracy. Uniwersalna tematyka i charakter zadań 
zapewniają zgodność z podstawą programową. Program stworzony został 

we współpracy ze specjalistami w obszarze wychowania przedszkolnego. 

Ćwiczenia podzielono na grupy, które stymulują sprawności takie jak 

percepcja słuchowa i  umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, 

motoryka mała i  duża, umiejętności matematyczne. Program skutecznie 

rozwija wszechstronne umiejętności dzieci podczas pracy grupowej oraz 

indywidualnej. 

Zalety programu 

150 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną 
28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe 

Około 20 wierszyków 

Aplikacja nauczyciela 

Kreator scenariuszy zajęć 
Przewodnik metodyczny 

Ponad 80 kart pracy do wydruku 

Kreator dyplomów 

Bogate zasoby graficzne 

Wielopłaszczyznowa stymulacja sprawności 

 

1 sztuk 

 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOW W POGWIZDOWIE  
 

POPGWIZDÓW 58; 32-250CHARSZNICA 
 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 
sztuk 

J.M 

1 Tablica interaktywna 

z  montażem 

 

- powierzchnia: matowa, suchościeralna 

- dwa pisaki w zestawie (bezprzewodowe) 

- wymiar roboczy min. 1700x1150 mm 

- technologia elektromagnetyczna, DualPen 

- zasilanie z USB 

- rozdzielczość min. 86000 x 58000 

1 sztuk 

2 Program Microsoft Office 
Microsoft Office 2013 przeznaczony jest do dowolnego 

wykorzystania w placówce edukacyjnej: zarówno na stacjach 

roboczych z których korzystają uczniowie, jak i też na komputerach i 

notebookach nauczycieli/opiekunów oraz pracownikach  szkolnej 

administracji.  

 

1 sztuk 

3 Oprogramowanie do - rozpoznawanie pisma w języku polskim 

- bank widżetów (gry, zabawy) 

- min. 4300 mediów w banku 

1 sztuk 
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tablicy interaktywnej - przekształcanie tekstu na mowę 
- funkcja X-Ray 

- funkcja rozpoznawania rysowanych ręcznie kształtów 

- możliwość importowania prezentacji z plików .pptx 

4 Program” Przedszkolak 

na start” 

Wspomaga nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć 
profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z 

maluchami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Program przeznaczony jest do użycia na komputerach PC, zawiera 

również ćwiczenia dedykowane na tablicę interaktywną oraz karty 

pracy. Uniwersalna tematyka i charakter zadań zapewniają zgodność 
z podstawą programową. Program stworzony został we współpracy 

ze specjalistami w obszarze wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia 

podzielono na grupy, które stymulują sprawności takie jak percepcja 

słuchowa i  umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, motoryka 

mała i  duża, umiejętności matematyczne. Program skutecznie 

rozwija wszechstronne umiejętności dzieci podczas pracy grupowej 

oraz indywidualnej. Zalety programu 

150 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną 
28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe 

Około 20 wierszyków 

Aplikacja nauczyciela 

Kreator scenariuszy zajęć 
Przewodnik metodyczny 

Ponad 80 kart pracy do wydruku 

Kreator dyplomów 

Bogate zasoby graficzne 

Wielopłaszczyznowa stymulacja sprawności 

 

1 sztuk 

5 Radioodtwarzacz - tuner radiowy FM 

- wyświetlacz LCD 

- odtwarzanie MP3 

- port USB 

- napęd CD 

- dynamiczne wzmocnienie basów 

- możliwość zasilania bateryjnego 

- wzmacniacz 2 W 

1 sztuk 

6 Program harmonijny 

rozwój 

 

 

 

. 

Harmonijny rozwój to najnowszy zestaw  multimedialnych gier i 

zabaw wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-6 lat z 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i starszych 

grup przedszkolnych. Program Harmonijny rozwój składa się z 

różnorodnych modułów zawierających oprogramowanie 

multimedialne oraz pomoce tradycyjne:  

• Mowa i rozmowa  

• Poznawanie i rozumienie  

• Zdrowie i bezpieczeństwo  

• Twórczość i konstrukcje  

• Przyroda  

• Ekologia  

• Myślenie matematyczne  

• Przygotowanie do czytania i pisania  

• Społeczeństwo  

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują metodę nauki przez 

zabawę pozwalającą na naturalne dla dzieci współdziałanie, 

eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbują też 
ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.  Zabawa w zespołach.  

Program „Harmonijny rozwój” wykorzystuje metodę pracy 

zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ 

tablicy interaktywnej. Nauczyciel może kopiować karty dołączone do 

zestawu lub drukować je z płyty z oprogramowaniem. Harmonijny 

rozwój to: Zestaw dla przedszkola 

1 sztuk 
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 1.Płyta z programem Harmonijny Rozwój zawiera:  

• 21 gier i zabaw grupowych na tablice multimedialne,  

• 42 karty pracy do wydrukowania.  

2.Wielkowymiarowa gra „Segregacja odpadów” Gra 

wielkowymiarowa pozwala na zaangażowanie w zabawę całej grupy. 

Poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci uczą się 
szybciej i chętniej! 

 3.Poradnik metodyczny. 

 4.  42 karty pracy z licencją na kopiowanie 

 5.Dostęp do portalu educhmura.pl na okres trzech lat od momentu 

aktywacji programu. 

 W portalu educhmura.pl:  

• interaktywny formularz wstępnej diagnozy pedagogicznej 

obejmujący ocenę gotowości szkolnej oraz ryzyka dysleksji i 

dyskalkulii,  

• kopia zasobów dostępnych na płycie z  oprogramowaniem. 

6.Bezpłatny zestaw dla rodziców 30 uczniów! Dostęp do gier i zabaw 

do użytku domowego . 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA   
W SWOJCZANACH 

SWOJCZANY 200; 32-250CHARSZNICA 
 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 
sztuk 

J.M 

1 Program multimedialny 

„Moje przedszkole 

angielski + abecadło 

Przedstawiamy pakiet skierowany do dzieci w wieku 4-7 lat 

zawierający 2 pełne wersje gier edukacyjnych: 

- Bolek i Lolek angielski dla najmłodszych 

- Alfabet  

Zabawy i zadania w nim zawarte rozwijają wiedzę i umiejętności 

malucha oraz są wsparciem dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. Przede wszystkim jest to jednak zbiór zabaw i 

łamigłówek, które dzieci lubią najbardziej. Podczas wciągającej 

zabawy nauka sama „wchodzi” do głowy, a dzięki zastosowanemu 

systemowi pozytywnej motywacji dziecko chętnie podejmuje kolejne 

wyzwania.  

250 angielskich słówek i zwrotów stopniowe wprowadzanie nowego 

słownictwa słowniczek obrazkowy tłumaczenie wszystkich kwestii 

na język polski brytyjscy lektorzy nauka alfabetu oraz czytania i 

pisania poziom zabaw doskonale dopasowany do możliwości  

dzieci w najniższej grupie wiekowej kolorowa grafika i sympatyczne 

postacie możliwość współużytkowania programu przez kilkoro dzieci  

 

1 sztuk 

2 Program multimedialny 

„Moje przedszkole literki 

i plastyka 

Przedstawiamy pakiet skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat 

zawierający 2 pełne wersje gier edukacyjnych: 

- Bolek i Lolek - moje pierwsze literki 

- Bolek i Lolek studio plastyczne  

Zabawy i zadania w nim zawarte rozwijają wiedzę i umiejętności 

malucha oraz są wsparciem dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. Przede wszystkim jest to jednak zbiór zabaw i 

łamigłówek, które dzieci lubią najbardziej. Podczas wciągającej 

zabawy nauka sama „wchodzi” do głowy, a dzięki zastosowanemu 

systemowi pozytywnej motywacji dziecko chętnie podejmuje kolejne 

wyzwania. zadania dostosowane do rozwoju intelektualnego dzieci w 

wieku od 3 lat najskuteczniejsza nauka alfabetu  

1 sztuk 
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zabawy pomagające zapamiętać kształt liter, ich pisownię oraz proste 

słowa piętnaście zabaw plastycznych, różnorodne techniki i 

narzędzia możliwość tworzenia: komiksów, masek, zaproszeń, ozdób 

choinkowych, ubranek dla lalek, własnych talii memo, czy puzzli  

 

3 Program multimedialny 

Akademia umysłu -jesień 

Akademia Umysłu JUNIOR: Jesień - seria programów 

rozwijających pamięć i koncentrację uwagi u dzieci w wieku 5-9 lat. 

Program zawiera aż 20 ćwiczeń o tematyce jesiennej i wielu 

stopniach trudności, które stymulują rozwój intelektualny i 

poznawczy maluchów. 

 

 

1 sztuk 

4 Program multimedialny 

Akademia umysłu -zima 

Pierwszy program z tej serii nawiązuje do tematyki związanej z 

zabawami na śniegu, stąd w tytule pojawi się nazwa: ZIMA.  

 

Znajdziecie tu aż 21 oryginalnych i pomysłowych ćwiczeń, 

dostosowanych pod względem formy i treści do wieku dziecka, które 

będą miały za zadanie pobudzać koncentrację uwagi, pamięć i 
wyobraźnię u małych uczniów.  

 

Ćwiczenia zawierają elementy edukacyjne, np. tropy zwierząt, 
odgłosy ptaków, proste rachunki. Dziecko przez zabawę poznaje 

rzeczy ciekawe i przydatne na co dzień. Nietuzinkowa grafika, 

fascynujące tło muzyczne naturalnych instrumentów (fortepian, 

smyczki), efekty dźwiękowe (dzwonki sań, gwar dziecięcych zabaw, 

zimowe odgłosy) pobudzają wyobraźnię i dają pożądane wzorce 

estetyczne. Innowacyjnym pomysłem producenta jest wprowadzenie 
do programu ćwiczeń ruchowych! Gdy program uzna, że dziecko 

zbyt długo siedzi przed komputerem, automatycznie uruchamia 

śmiesznego ludzika, który zachęca do krótkiej gimnastyki. 

1 sztuk 

5 Program multimedialny 

Akademia umysłu -

wiosna 

Akademia Umysłu JUNIOR: WIOSNA jest wyjątkową pozycją na 

rynku multimediów dla najmłodszych. Jej edukacyjny charakter 

koncentruje się wokół ćwiczeń i gier rozwijających pamięć, 
wspomagających uwagę oraz pobudzających wyobraźnię u dzieci w 

wieku 5-9 lat. Cztery części tej serii nawiązują tematyką do pór roku 

i zawierają po 20 ćwiczeń o różnych stopniach trudności. 

Dzięki programowi Akademia Umysłu JUNIOR: WIOSNA dzieci 

ćwiczą pamięć i koncentrację, poznając zjawiska przyrodnicze 

charakterystyczne dla tej pory roku. Wiosenne zajęcia i wielkanocne 

zwyczaje przybliża im wesoła TABI, wirtualna przewodniczka po 

programie, dzięki której nawet nieczytający jeszcze najmłodsi mogą 
swobodnie korzystać z ćwiczeń. Co można robić wiosną? Topić 
Marzannę, obserwować ptaki, owady oraz zwierzęta opiekujące się 
młodymi, szukać pisanek, przesadzać krokusy, robić porządki.  

Ćwiczenia w programie Akademia Umysłu JUNIOR: WIOSNA 
bawią i uczą. Puzzle, memo, wyszukiwanie różnic, rozpoznawanie 

kształtów, zapamiętywanie detali, labirynty. 

1 sztuk 

6 Program multimedialny 

Akademia umysłu -lato 

Program Akademia Umysłu JUNIOR: Lato to zbiór 20 ćwiczeń o 

różnym stopniu trudności, z systemem nagród i pochwał 

motywujących do pokonywania kolejnych poziomów. Zadania 

dotyczą m.in. przyrody i geografii, np. rozpoznawania 

gwiazdozbiorów, flag krajów, gatunków zbóż, motyli i kwiatów. 

Dziecko rozszerza swoje rozumienie świata i poznaje przydatne na 

co dzień informacje. Oprócz stymulowania rozwoju intelektualnego 

program zawiera także ćwiczenia ruchowe, które zachęcają dziecko 

do prostej gimnastyki.  

Część programu Akademia Umysłu JUNIOR 
zatytułowana Lato toczy się w wakacyjnej, sportowej scenerii. 

Zwraca uwagę nietuzinkowa oprawa graficzna, świetny podkład 

muzyczny (fortepian, smyczki, gitara, bębny, flet) oraz ciekawe 

efekty dźwiękowe (odgłosy natury, głosy zwierząt, gwar zabaw, 

dźwięki otoczenia).  

 Akademia Umysłu JUNIOR: Lato i pozostałe programy z tej serii 

1 sztuk 
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posiadają rekomendacje psychologów i pedagogów, potwierdzające 

ich pozytywny wpływ na wspomaganie rozwoju wczesnoszkolnego.   

7 Program „Przedszkolak 

na start” 

Wspomaga nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć 
profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z 

maluchami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Program przeznaczony jest do użycia na komputerach PC, zawiera 

również ćwiczenia dedykowane na tablicę interaktywną oraz karty 

pracy. Uniwersalna tematyka i charakter zadań zapewniają zgodność 
z podstawą programową. Program stworzony został we współpracy 

ze specjalistami w obszarze wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia 

podzielono na grupy, które stymulują sprawności takie jak percepcja 

słuchowa i  umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, motoryka 

mała i  duża, umiejętności matematyczne. Program skutecznie 

rozwija wszechstronne umiejętności dzieci podczas pracy grupowej 

oraz indywidualnej. 

Zalety programu 

150 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną 
28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe 

Około 20 wierszyków 

Aplikacja nauczyciela 

Kreator scenariuszy zajęć 
Przewodnik metodyczny 

Ponad 80 kart pracy do wydruku 

Kreator dyplomów 

Bogate zasoby graficzne 

Wielopłaszczyznowa stymulacja sprawności 

 

1 sztuk 

8 Radioodtwarzacz - tuner radiowy FM 

- wyświetlacz LCD 

- odtwarzanie MP3 

- port USB 

- napęd CD 

- dynamiczne wzmocnienie basów 

- możliwość zasilania bateryjnego 

- wzmacniacz 2 W 

1 sztuk 

9 Konsola Xbox360 4GB 

kinet 

Typ konsoli: Xbox 360 4GB kinet  

Zawartość zestawu: pad, kontroler bezprzewodowy  Kinect, 3 gry 

port HDMI, kabel HDMI+-014,  
Gry w zestawie: Kinect Sports - Najlepsza Kolekcja, Dance Central  

2,  Zumba Fitness Rush 

Gwarancja 1 rok w serwisie zewnętrznym  

typ konsoli telewizyjna  

procesor 3-rdzeniowy 3.2Ghz  

procesor graficzny Custom ATI Graphics Processor 500Mhz 

pamięć RAM 512 MB GDDR3/700 MHz DDR  

ilość portów 5  

WiFi tak  

HDTV tak  

dźwięk multichannel surround output (48kHz 16

kolor czarny  

rozdzielczość 720p/1080i/1080p (HDTV)  

obsługiwane formaty DVD-R+ | CD-RW | MP3 | CD-R | DVD

rodzaj sygnału PAL 

KLASA PRODUKTU 
MS Xbox  

MS Xbox konsola  

  

 

1 sztuk 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W TCZYCY  Szkoła Podstawowa 
TCZYCA 177;  32-250 CHARSZNICA 

 

LP. Nazwa Opis Ilość 
sztuk 

J.M 

1 Program Microsoft 

Office Microsoft Office 2013 przeznaczony jest do dowolnego wykorzystania 

w placówce edukacyjnej: zarówno na stacjach roboczych z których 

korzystają uczniowie, jak i też na komputerach i notebookach 

nauczycieli/opiekunów oraz pracownikach  szkolnej administracji.  

 

1 sztuk 

2 Program  

„Przedszkolak na 

start” 

Wspomaga nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć 
profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z 

maluchami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Program przeznaczony jest do użycia na komputerach PC, zawiera 

również ćwiczenia dedykowane na tablicę interaktywną oraz karty 

pracy. Uniwersalna tematyka i charakter zadań zapewniają zgodność z 

podstawą programową. Program stworzony został we współpracy ze 

specjalistami w obszarze wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia 

podzielono na grupy, które stymulują sprawności takie jak percepcja 

słuchowa i  umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, motoryka 

mała i  duża, umiejętności matematyczne. Program skutecznie rozwija 

wszechstronne umiejętności dzieci podczas pracy grupowej oraz 

indywidualnej. 

Zalety programu 

150 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną 
28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe 

Około 20 wierszyków 

Aplikacja nauczyciela 

Kreator scenariuszy zajęć 
Przewodnik metodyczny 

Ponad 80 kart pracy do wydruku 

Kreator dyplomów 

Bogate zasoby graficzne 

Wielopłaszczyznowa stymulacja sprawności 

 

1 sztuk 

3 Program Harmonijny 

rozwój 

Harmonijny rozwój to najnowszy zestaw  multimedialnych gier i 

zabaw wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-6 lat z 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i starszych grup 

przedszkolnych. Program Harmonijny rozwój składa się z 

różnorodnych modułów zawierających oprogramowanie 

multimedialne oraz pomoce tradycyjne:  

• Mowa i rozmowa  

• Poznawanie i rozumienie  

• Zdrowie i bezpieczeństwo  

• Twórczość i konstrukcje  

1 sztuk 
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• Przyroda  

• Ekologia  

• Myślenie matematyczne  

• Przygotowanie do czytania i pisania  

• Społeczeństwo  

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują metodę nauki przez 

zabawę pozwalającą na naturalne dla dzieci współdziałanie, 

eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbują też 
ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.  Zabawa w zespołach.  

Program „Harmonijny rozwój” wykorzystuje metodę pracy 

zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ 

tablicy interaktywnej. Nauczyciel może kopiować karty dołączone do 

zestawu lub drukować je z płyty z oprogramowaniem. Harmonijny 

rozwój to: Zestaw dla przedszkola 

 1.Płyta z programem Harmonijny Rozwój zawiera:  

• 21 gier i zabaw grupowych na tablice multimedialne,  

• 42 karty pracy do wydrukowania.  

2.Wielkowymiarowa gra „Segregacja odpadów” Gra 

wielkowymiarowa pozwala na zaangażowanie w zabawę całej grupy. 

Poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci uczą się 
szybciej i chętniej! 

 3.Poradnik metodyczny. 

 4.  42 karty pracy z licencją na kopiowanie 

. 5.Dostęp do portalu educhmura.pl na okres trzech lat od momentu 

aktywacji programu. 

 W portalu educhmura.pl:  

• interaktywny formularz wstępnej diagnozy pedagogicznej 

obejmujący ocenę gotowości szkolnej oraz ryzyka dysleksji i 

dyskalkulii,  

• kopia zasobów dostępnych na płycie z  oprogramowaniem. 

6.Bezpłatny zestaw dla rodziców 30 uczniów! Dostęp do gier i zabaw 

do użytku domowego . 

4 Kamera cyfrowa  -zoom cyfrowy min. 310 x 

-zoom optyczny min. 26 x 

-nagrywanie w full HD 1920x1080/50p 

-obsługiwane formaty kart: SDHC, Memory Stick Pro Duo 

-stabilizator obrazu SteadyShot 

-złącza: USB, HDMI 

-ekran LCD min. 2.6 cala (min 220 tys. pikseli) 

- głośnik mono 

1 sztuk 


