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1.
Zestaw obrazków do 
wizualnego porozumiewania się

Zbiór ogólnych, niespecyficznych obrazków najczęściej używanych w 
PECS. Obrazki kolorowe, wyraźne, jednoznaczne.  wydruk na sztywnym 
papierze, zalaminowane, minimalne wymiary obrazka 4x4cm zestaw 3

2. Duża książka do komunikacji

3-kółkowy segregator do wklejania obrazków PECS, wykonany z grubego, 
plastycznego materiału,  gładkiego w dotyku i  wytrzymałego. Minimalne 
wymiary 25x22cm. Tył książki dłuższy niż przód- łatwy dostęp do paska 
zdaniowego bez względu na to, która strona w książce jest w użyciu. 
Książka wyposażona w co najmniej jeden pasek zdaniowy, minimum dwa 
duże wkłady,  rzepy do samodzielnego montażu szt 3

3. Mała książka do komunikacji

segregator do wklejania małych obrazków PECS, minimalne wymiary-
17x15cm .Wykonany z grubego, plastycznego materiału,  gładkiego w 
dotyku i   wytrzymałego. Tył książki dłuższy niż przód- łatwy dostęp do 
paska zdaniowego bez względu na to, która strona w książce jest w użyciu.  
Książka zawiera co najmniej jeden mały pasek  zdaniowy, dwa małe 
wkłady,  rzepy do samodzielnego montażu. szt 3

4. Mini książka do komunikacji

2-kółkowy segregator do wklejania małych obrazków PECS, minimalne 
wymiary-10x12cm .Wykonany z grubego, plastycznego materiału,  
gładkiego w dotyku i  bardzo wytrzymałego. Książka wyposażona w co 
najmniej jeden mini pasek zdaniowy, minimum dwa mini wkłady,  rzepy do 
samodzielnego montażu . szt 6

5. Duże wkłady do książki do 
komunikacji

zestaw minimum 6 wkładów do dużej książki do komunikacji, wykonanych 
z wytrzymałego, grubego tworzywa. Minimalne wymiary 20cm x 15cm. 
Każdy wkład posiada dziurkowanie umożliwiające doczepienie go do 
segregatora oraz kolorowe zakładki do łatwego przewracania stron. Do 

zestaw 3
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wkładów dołączone rzepy do samodzielnego przyklejenia.

6.
Małe wkłady do książki do 
komunikacji

zestaw minimum 6 wkładów do małej książki do komunikacji, wykonanych
z wytrzymałego, grubego tworzywa. Minimalne wymiary 15cm x 8cm. 
Każdy wkład posiada dziurkowanie umożliwiające doczepienie go do 
segregatora oraz kolorowe zakładki do łatwego przewracania stron. Do 
wkładów dołączone rzepy do samodzielnego przyklejenia. zestaw 3

7.
Mini wkłady do książki do 
komunikacji

zestaw minimum 6 wkładów do mini książki do komunikacji, wykonanych 
z wytrzymałego, grubego tworzywa. Minimalne wymiary 11cm x 7cm. Do 
wkładów dołączone rzepy do samodzielnego przyklejenia. zestaw 6

8. Duży pasek zadaniowy
pasek o minimalnych  wymiarach 20x5cm, wykonany z wytrzymałego, 
grubego  tworzywa, dołączony rzep do montażu szt 3

9. Mały pasek zadaniowy
pasek o minimalnych  wymiarach 15x2,5cm, wykonany z wytrzymałego, 
grubego  tworzywa, dołączony rzep do montażu szt 3

10. Mini pasek zadaniowy
pasek o minimalnych  wymiarach 11,5x2,5cm, wykonany z wytrzymałego, 
grubego  tworzywa, dołączony rzep do montażu szt 6

11.
Pasek do książki do 
komunikacji

pasek umożliwiający zawieszenie książki do komunikacji PECS na 
wieszaku, krześle czy ramieniu. Wykonany z wytrzymałej taśmy o min. 
szerokości 1,5cm, długości do 100cm. Na obu końcach taśmy trwale 
przymocowane obrotowe karabińczyki-zaczepy. szt 3

12. Plansza z planem dnia

plansza służąca do planowania dnia ucznia, wykonana z trwałego tworzywa.
Minimalna długość planszy 100cm, min. szerokość 21cm. na całej długości 
planszy przymocowany rzep do umieszczania obrazków, plansza 
zakończona kieszenią z napisem koniec szt 3

13. Obrazki do planu dnia

Zestaw zawierający minimum 84 obrazki o wymiarach 6cm x 6cm 
przedstawiające codzienne czynności wykonywane w szkole, w domu i 
innych miejscach publicznych. W zestawie po dwa obrazki każdej 
czynności. Obrazki drukowane  na sztywnym papierze i  laminowane. W 
zestawie rzepy do samodzielnego przyklejenia. zestaw 3

14. Mini plan dnia składana w harmonijkę tablica do zamieszczania obrazków, wykonana z szt 3
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trwałego tworzywa, łatwa do przenoszenia i wykorzystywania także poza 
szkołą, wyposażona w rzepy, minimalne wymiary- szerokość 7cm, długość 
42 cm

15. Mini plan aktywności

plansza wykonana z trwałego tworzywa, można ją złożyć i przenosić, na 
całej długości rzep do przymocowania obrazków oraz rzepy do 
bezpiecznego zamknięcia. Na końcu planszy specjalna kieszeń z napisem 
skończone. Minimalne wymiary 35x7cm. szt 6

16. Tablica czynności

tablica-arkusz wytrzymałego tworzywa do eksponowania obrazków, 
budowania zdań, zawiera minimum jeden duży pasek zdaniowy, minimalne 
wymiary: 20x27cm, dołączone rzepy do samodzielnego montażu szt 3

17. Uniwersalne symbole nie

Zestaw plastikowych czerwonych symboli w kształcie przekreślonego koła 
do sygnalizowania uczniowi, ze dana rzecz jest niedostępna. W zestawie 
min 30 symboli w różnej wielkości. zestaw 2

18.

Segregator czynności do 
przechowywania tablic 
czynności

segregator 3-kółkowy przeznaczony do przechowywania tablic czynności, 
wykonany z wytrzymałego tworzywa, zawiera minimum  dwie Tablice 
czynności,  rzepy oraz jeden duży Pasek zdaniowy. Minimalne Wymiary: 
28cm x 27cm szt 5
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