Załącznik nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w ramach zadania pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”
Lp.
1

Nazwa
Gra językowa nr 1

Liczba

Opis elementu zamówienia

30

Gra planszowa w języku angielskim. Możliwość prowadzenia rozgrywki
na poziomie zaawansowania znajomości języka angielskiego A2 lub B1
bądź na poziomie mieszanym A2-B1 (gra ma spełniać kryteria
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla poziomu A2B1). Możliwość poznawania zagadnień związanych z gramatyką języka
angielskiego (np. ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników,
przymiotników, czasowników, budowania zdań pytających i przeczących,
nauka liczebników angielskich), angielskich wyrażeń idiomatycznych
i słownictwa. Równoczesna możliwość nauki geografii, kultury i historii
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Minimalna zawartość zestawu:
- plansza do gry - minimum 100 pól,
- minimum 6 talii kart (wymagane różne kolory talii w zależności od
tematyki pytań),
- kostki do gry,
- broszura metodyczna w języku angielskim zawierająca przynajmniej
opis reguł gry, mapkę Wielkiej Brytanii i Irlandii, informacje nt. możliwych
wariantów prowadzenia gry,
- instrukcja w języku polskim zawierająca przynajmniej wprowadzenie
metodyczne, scenariusze rozgrywek.

Rysunek poglądowy

1

2

Gra językowa nr 2

30

3

Gra językowa nr 3

30

4

Gra językowa nr 4

30

Gra edukacyjna do nauki czytania w języku angielskim. Gra powinna
zawierać karty obrazkowe do rymowania umożliwiające układanie grup
rymujących się wyrazów, z których następnie można tworzyć zdania.
Wymagane minimum 48 karnecików do rymowania, po 4 dla grupy.
Możliwość różnych wariantów gry w zależności od wieku graczy.
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Gra językowa nr 5

30

Gra edukacyjna przeznaczona dla minimum 2 graczy do nauki języka
angielskiego na początkowym etapie. Nauka rozumienia poleceń
w języku angielskim oraz samodzielnego wydawania poleceń. Gra ma
polegać na wykonywaniu poleceń (wymagane minimum 200 zadań)
po zakręceniu tarczą i wyrzuceniu kostki. Polecenia muszą obejmować
m.in. proste zadania z elementami dramy, angażujące zmysły graczy (np.
rozpoznanie dźwięku, zanucenie melodii, użycie gestu, mimiki).

Gra edukacyjna strategiczno-biznesowa, przeznaczona dla minimum
2 graczy na początkowym etapie nauki języka angielskiego. Minimalna
zawartość zestawu: 2 plansze, 110 kart, żetony, postaci. Gra ma polegać
na realizowaniu przez graczy wybranych celów zawodowych zgodnie ze
swoimi priorytetami w różnych obszarach. Uczestnik gry powinien być
aktywizowany w zakresie mówienia, rozumienia, czytania w języku
angielskim, udzielania krótkich odpowiedzi na proste pytania. Zakres
wykorzystanych
zagadnień
gramatycznych
musi
obejmować
przynajmniej podstawowe czasy języka angielskiego.
Gra edukacyjna przeznaczona dla minimum 2 graczy do nauki języka
angielskiego. Gra musi mieć postać puzzli i umożliwiać naukę literowania
w języku angielskim oraz poznawania wyrazów na początkowym etapie
nauki języka. Wymagana linia wspierająca naukę orientacji liter i tekstu.
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Program na tablicę
interaktywną

2
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Oprogramowanie do
tablic interaktywnych

1

8

Teleskop

1

Alfabet angielski - program do wykorzystania podczas pracy z tablicą
interaktywną ma zawierać obszerny materiał dydaktyczny dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym. Program ma służyć do poznania
podstawowych zasad wymowy języka angielskiego.
Program powinien obejmować minimum:
- 39 interaktywnych plansz dotyczących wymowy,
- 4 poziomy ćwiczeń praktycznych,
- nagrania dźwiękowe.
Oprogramowanie do tablic interaktywnych powinno zawierać minimum
siedmiopoziomowy kurs do intensywnej nauki języka angielskiego dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kurs powinien posiadać kolorową
szatę graficzną (rysunki, fotografie itp.), oferować możliwość nauki przez
zabawę (wymagana zawartość gier, piosenek itp.). Kurs powinien
wykorzystywać w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and
Language
Integrated
Learning),
zawierające
elementy
międzyprzedmiotowe, elementy samooceny i ewaluacji (Assessment for
Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy. Kurs
powinien wspomagać także rozwój takich umiejętności jak kreatywność,
myślenie krytyczne, współpraca w grupie.
Teleskop - przenośny teleskop soczewkowy umożliwiający obserwacje
obiektów Układu Słonecznego, obiektów mgławicowych, powierzchni
planet i Księżyca, szczegółów gromad gwiazd, jaśniejszych mgławic
i galaktyk.
Minimalne dane techniczne/wyposażenie:
- System optyczny: refraktor achromatyczny
- Średnica obiektywu: 120mm
- Ogniskowa obiektywu: 600mm
- Światłosiła: 1:5
- Zasięg gwiazdowy teoretyczny: ok. 13 mag
- Maksymalne użyteczne powiększenie: 240x
- Dekiel, piggyback
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- Wyciąg okularowy: 2" z redukcją na 1,25"
- Długość tuby optycznej: 64 cm
- Szukacz: Star Pointer
- Okulary: 1.25" - Super 25, Super 10
- Nasadka kątowa: 45° / 1,25"
- Statyw: aluminiowy LT1
- Wysokość statywu: 71 - 123 cm
- Montaż: azymutalny AZ3
- Stolik na akcesoria
Wymagana gwarancja minimum 2 lata.
Zestaw minimum 500 elementów w pudełku do budowy przestrzennych
brył geometrycznych. Wymagany przewodnik dydaktyczny i przykłady
konstrukcji.
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Elementy do budowy
przestrzennych brył
geometrycznych

1

10

Model tułowia z głową

1

Model budowy wewnętrznej ludzkiego tułowia, bez określenia płci,
wysokości minimum 40 cm. Wykonany ze sztucznego tworzywa,
umieszczony na podstawie. Model musi umożliwiać wyjęcie przynajmniej
następujących organów: połowy serca, połowy mózgu, żołądka, wątroby,
dwuczęściowych jelit, płuc w celu zapoznania się z ich budową. Na
każdym z narządów widoczne ukrwienie.
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Program do tworzenia
ćwiczeń interaktywnych

1

Oprogramowanie wspierające prowadzenie każdego rodzaju lekcji przy
wykorzystaniu tablic interaktywnych. Wymagana zawartość: minimum 19
szablonów ćwiczeń możliwych do edycji przez nauczyciela w zależności
od tematu lekcji i poziomu nauczania (zakres możliwej edycji obejmuje
przynajmniej zmianę obrazka, edycję kolumn, nagłówków, grup
wyrazów). Ćwiczenia programu muszą interaktywnie reagować na
odpowiedź, każde przygotowane ćwiczenie można zapisać i wielokrotnie
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12

Sześcian rozkładany

1

13

Szkielet bryły

15

14

Stacja pogody ścienna

2

z niego korzystać oraz ponownie edytować. Możliwość wyboru dwóch
trybów ćwiczeń:
- test (program nie podaje na bieżąco po udzieleniu przez ucznia
odpowiedzi informacji o ich prawidłowości; poprawność rozwiązania
sprawdzana jest przez program na końcu, gdy program podaje
informację o liczbie błędnych i prawidłowych odpowiedzi),
- nauka (program powinien wskazywać, czy odpowiedź ucznia była
prawidłowa i jednocześnie umożliwiać mu przejście dalej dopiero gdy
wskaże prawidłową odpowiedź).
Sześcian z kolorowego plastiku w transparentnym pudełku do nauki
geometrii. Sześcian złożony z 1000 jednostek, rozkładany. Wymagana
zawartość: 10 prostopadłościanów (płyt) 10x10x1 j. (1 jedn.=1cm), 20
prostopadłościanów 10x1x1 j., 100 sześcianów (klocków) 1x1x1 j., jeden
sześcian 10x10x10 j. Elementy wciskane jak klocki.
Zestaw manipulacyjny dla uczniów do budowania brył geometrycznych.
Zawartość zestawu: kolorowe kulki z wieloma otworami, patyczki (po
minimum 180 szt.). Możliwośc łączenia kulek ze sobą w sposób trwały
za pomocą patyczków pod różnymi kątami w graniastosłupy, ostrosłupy,
bryły ścięte.
Stacja pogody ścienna. Zawartość: termometr, higrometr, barometr.
Wymiary minimalne: wysokość - 285 mm, szerokość - 103 mm,
głębokość - 32 mm.
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Waga dydaktyczna
z odważnikami

1

Waga z tworzywa sztucznego. Wbudowany, zamykany pojemnik na
odważniki. W zestawie 2 szalki z 2 pojemnikami (wymagane
zdejmowane) oraz minimum 10 odważników. Minimalna pojemność wagi:
ok. 2 kg.
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Tangramy z tworzywa

10

Tangram - tradycyjna chińska układanka, gra logiczna rozwijająca
kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną. Wymagana
zawartość zestawu: 7 klocków z tworzywa (trójkąty, kwadrat,
równoległobok), instrukcja.
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Plansze interaktywne –
matematyka

2

18

Plansze interaktywne przyroda

1

Oprogramowanie do prowadzenia lekcji z tablicą interaktywną lub
rzutnikiem, zgodne z podstawą programową do nauczania matematyki
dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej. Możliwość instalacji płyty na minimum
6 stanowiskach. Wymagana zawartość:
- minimum 36 gotowych zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami
lekcji wbudowanymi w aplikację w formie drukowanej i elektronicznej
(pliki .pdf),
- minimum 115 animacji, symulacji i ilustracji,
- minimum 60 interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów,
- filmy instruktażowe, w tym wymagany instruktaż obsługi tablicy
interaktywnej i pracy z programem.
Oprogramowanie do prowadzenia lekcji z tablicą interaktywną, zgodne
z podstawą programową do nauczania Przyrody dla klas 4 - 6 szkoły
podstawowej. Wymagana zawartość: minimum 44 plansze interaktywne.
Materiał powinien umożliwiać naukę w obszarach tematycznych:
Biologia, Geografia, Chemia, Fizyka. Dla każdego obszaru
oprogramowanie musi zawierać zagadnienia wprowadzające.

6

19

Zestaw kreatywny
do nauki 1

40

Zestaw do samodzielnego wykonywania baniek mydlanych. Wymagana
zawartość zestawu: taca, pierścień, płyn do robienia baniek, włóczka,
różdżki w kształcie stożka, sześcianu, gwiazdy i okręgu, ustnik, różdżka
okrągła, klipsy do różdżki, kije, słomki oraz książeczka z instrukcją
poprawnego wykonania roztworu oraz tworzenia bańkowych figur.
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Zestaw kreatywny
do nauki 2

40

Zestaw umożliwiający naukę praw fizyki rządzących unoszeniem się
przedmiotów powietrzu. Wymagana zawartość zestawu: elementy do
samodzielnego konstruowania minimum 9 projektów różnych latających
zabawek, które następnie można puścić w powietrze, instrukcja.
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Zestaw brył

1

Komplet do nauki geometrii. Zawartość zestawu: minimum 10 brył
o wysokości przynajmniej 7,5 cm z przezroczystego tworzywa
z kolorowymi siatkami do rozkładania. Konstrukcja bryły powinna
umożliwiać zdjęcie wieczka i nalanie wody do sprawdzenia objętości.
Siatki muszą być wykonane z miękkiego plastiku i rozkładać się na
płasko.
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Przybory magnetyczne
na tablicę interaktywną

1

Komplet przyborów magnetycznych na tablicę interaktywną. Kształty
(szerokość x wysokość): kółka (d=1 cm), strzałki (2 x 1 cm), trójkąty (1 x
1 cm), prostokąty (2 x 1 cm)
Każdy typ kształtu w innym kolorze.
Powierzchnia wykonana z folii magnetycznej.
Wymagane 4 arkusze w formacie A5 (minimum 317 znaków)
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