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Gry edukacyjne

lp nazwa opis
jedn.
miary ilość

Cena netto Kwota
VAT

Cena brutto

1. Gra na spostrzegawczość

Gra ćwicząca pamięć i znajomość liter alfabetu 
zawierająca wariant gry dla jednego lub więcej graczy. 
Polegająca na obserwowaniu przez określony czas 
wylosowanej karty a następnie odpowiedzi na pytania 
dotyczące  zawartej na karcie ilustracji. W zestawie nie 
mniej niż  70 elementów. Np. BrainBox Abecadło szt 1

2.
Drewniane memo 
przestrzenne

Gra tematycznie związana ze zwierzętami - na zajęcia 
dogoterapii. Pomoc edukacyjna  kształcąca u dzieci 
spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania, naukę 
kolorów i nazw zwierząt, rozpoznawanie, kojarzenie i 
dopasowywanie, kształtów, wspomagająca  rozwój 
koncentracji  uwagi i logicznego myślenia. W zestawie 
minimum: 20 kolorowych figurek zwierząt, klocki 
kształtem pasujące do figurek Np. Memo przestrzenne. W 
świecie zwierząt. szt 1

3.

Gra edukacyjna 
stymulująca rozwój 
umiej. matematycznych

Gra rozwijająca logiczne myślenie, spostrzegawczość, 
wspomagająca koncentrację, koordynację wzrokowo-
ruchową, a także kreatywność, ucząca rozróżniania 
kolorów i kształtów. Zestaw przeznaczony do układania 
rytmów. Np. Geometryczne rytmy. Gra edukacyjna szt 1

4. Gra rozwijająca 
umiejętności społeczne

Gra planszowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ucząca 
akceptacji i tolerancji, pomagająca zrozumieć i poznać 
siebie, odkryć w sobie empatię, poprawić komunikację 

szt 1
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interpersonalną, rozwinąć umiejętność uważnego 
słuchania, świadomego komunikowania. Gra powinna 
zawierać zilustrowane scenki z życia i zachęcać do 
rozmowy na ich temat poprzez zadawanie pytań. Np. 
Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie

5.
Gra karciana rozwijająca 
wyobraźnię

Gra, rozwijająca wyobraźnię, w której gracze tworzą 
historie o współgraczach, a następnie zgadują jak czuliby 
się oni w tych sytuacjach. Np. Empatio szt 1

6.

Gra typu memory 
rozwijająca sferę 
emocjonalną

Rozwijająca pamięć, ucząca  koncentracji, ukazująca 
spektrum  ludzkich uczuć i emocji. Pozwalająca dziecku 
rozpoznawać je bez trudu i nazywać własnymi słowami. 
Minimum 40 obrazków ilustrujących emocje Np. 
Memory-humory. szt 1

7.

Gra edukacyjna ucząca 
rozpoznawania stanów 
emocjonalnych

Gra ucząca  rozpoznawania i wyrażania stanów 
emocjonalnych na wesoło. Głównym celem 
terapeutycznym gry powinno być omówienie czterech 
podstawowych emocji: radości, złości, smutku, lęku Np. 
Gra Emocje szt 1

8. Gra towarzyska

Gra towarzyska rozwijająca umiejętności społeczne, 
wyobraźnię, empatię, myślenie strategiczne, zawierająca 
min. 90 kart z ikonkami, za pomocą których przedstawia 
się emocje i zachęca do rozmowy o nich i nazywania ich 
np Gra na emocjach szt 1

9.

Gra rozwijająca 
sprawność manualną, 
małą motorykę

Gra rozwijająca mała motorykę, sprawność manualną, 
umiejętność rozróżniania kolorów, segregowania według 
cech. Polegająca na łowieniu i odkładaniu wyłowionych 
rybek na odpowiednich wędkarskich stanowiskach. Np. 
Łowimy ryby - gra szt 1
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