
Przesyłam listy potrzeb: 

Logopedia : 

sekwencje https://allegro.pl/oferta/sekwencje-relacje-szeregi-metoda-krakowska-cz-1-2-

9052527926?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24 

220zł x2 

Ćwiczenia pamięci 

układanki 

https://allegro.pl/oferta/arson-sekwencje-cwiczenia-pamieci-ukladanki-figury-

8581877797?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24 

86,80zł 

x2 

Uczę się mówić 4 https://allegro.pl/oferta/ucze-sie-mowic-4-zeszyt-do-nauki-metoda-krakowska-

11115202258 

73,50zł 

x 2 

   

Metody 

wywoływania 

głosek 

https://tantis.pl/metody-wywolywania-glosek-

p542812?utm_source=google&utm_medium=cpc_product 

33zł x2 

Uczę się mówić 2 https://allegro.pl/oferta/ucze-sie-mowic-2-zeszyt-do-nauki-metoda-krakowska-

11134062067 

73zł x2 

Uczę się mówić 3 https://allegro.pl/oferta/ucze-sie-mowic-3-zeszyt-do-nauki-metoda-krakowska-

10984422456 

57zł x2 

   

Słucham i uczę się 

mówić 

https://tantis.pl/pakiet-slucham-i-ucze-sie-

p819891?utm_source=google&utm_medium=cpc_product 

100zł x2 

Uczę się mówić – 

czasownik 1 

https://allegro.pl/oferta/ucze-sie-mowic-1-zeszyt-do-nauki-metoda-krakowska-

11163628065?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24 

76zł x2 

Ćwiczenia 

lewopółkulowe + 

symulacyjno - 

sekwencyjne 

https://www.ksiazki-medyczne.eu/ukladanki-symultaniczno-sekwencyjne-

2.html?source=googleps 

83zł x2 

Historie obrazkowe https://www.taniaksiazka.pl/6-elementowe-historyjki-obrazkowe-p-

188789.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping 

32,11zł 

x2 

Układanki 

tematyczne prawo i 

lewo półkulowe 

https://www.eduksiegarnia.pl/ukladanki-tematyczne-prawo-i-lewopolkulowe 69zł x2 

Rozumienie sytuacji https://www.eduksiegarnia.pl/rozumienie-sytuacji 36zł x2 

Planowanie ruchu 

ręki 

https://www.ceneo.pl/51468776;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs 35zł x2 

Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe 

rozwijające mowę 1 

https://netaro.pl/cwiczenia-ogolnorozwoje-rozwijajace-mowe-zeszyt-1-ukladanki-

1391.html 

125zł x2 



Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe 

rozwijające mowę 2 

https://netaro.pl/cwiczenia-ogolnorozwoje-rozwijajace-mowe-zeszyt-2-ukladanki-

1390.html 

125zl x2 

Ćwiczenia 

wnioskowania przez 

analogię 

https://tantis.pl/cwiczenia-wnioskowania-przez-analogie-zestaw-

p853853?utm_source=google&utm_medium=cpc_product 

43,77zł 

Zestaw Emocje i 

relacje społeczne 

https://tantis.pl/zestaw-emocje-i-relacje-spoleczne-

p853859?utm_source=google&utm_medium=cpc_product 

50,59zł 

x2 

Historyjki 

obrazkowe 

https://www.eduksiegarnia.pl/historyjki-obrazkowe 80,91zł 

x2 

Szeregi i sekwencje https://www.ceneo.pl/90613323;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs 102.53z

ł x2 

Zestaw 

kategoryzacje 

https://dobraksiazka.pl/p,480770,zestaw.-kategoryzacje-obrazkowe-agata-debicka-

cieszynska-jagoda-cieszynska.html?st=g 

26,24zł 

x2 

 

 

Rewalidacja : 

 

1. Treningi logopedyczne  multimedialne programy - 398 zł. 

 https://masteredukacja.pl/logopedia-terapia-rozwoj/8732--treningi-logopedyczne-

multimedialne-programy.html 

 

2. Pakiet logotomy ćwiczenia logopedyczne 1-9  - 259 zł 

https://www.medicon.pl/pakiet-logotomy-cwiczenia-logopedyczne-1-9/31415  

 

3. Walizka logopedyczna – 519zł. 

https://allegro.pl/oferta/walizeczka-logopedyczna-z-wibratorami-rerek-z-vibe-9172799948 

 

4. Autyzm ćwiczenia stolikowe cz. 1-2  390 zł. 

https://allegro.pl/oferta/autyzm-cwiczenia-stolikowe-zestaw-1-i-2-10582240938 

 

5. Dźwiękowe spinacze do nagrywania – 329 zł. 

https://www.sklep-kajkosz.pl/pl/p/Dzwiekowe-spinacze-do-nagrywania/3364 

 

6. Dać rzeczy cz.1 i  cz. 2 -  234 zł. 

https://allegro.pl/oferta/dac-rzeczy-slowo-cz1-2-26-zeszytow-cwiczen-afazja-

10824159555?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-

de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Ksi%

C4%85%C5%BCki+i+komiksy&ev_adgr=Ksi%C4%85%C5%BCki+i+komiksy&ev_campaig

n_id=1429224901&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo0LqN2Rlbg-

ZsBsx1ymGpbxoZy7kex648p1o0wv6YQLXKYbNuEfjsBoCJNsQAvD_BwE  
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7. Dobre i złe zachowanie – bezpieczeństwo /zachowanie w grupie/ 65 zł. 

https://sklep.educarium.pl/dobre-i-zle-zachowanie-bezpieczenstwo,3,267119,9746 

 

8. Dobre i złe zachowanie – w domu - 65zł. 

https://sklep.educarium.pl/dobre-i-zle-zachowanie-w-domu,3,267119,9745 

 

9. Podróż przez pory roku z kartami pracy 4 cz. i przewodnik   - 204.50zł. 

https://allegro.pl/oferta/podroz-przez-pory-roku-z-kartami-1-4-przewodnik-

11074571862?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-

de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Ksi%

C4%85%C5%BCki+i+komiksy&ev_adgr=Ksi%C4%85%C5%BCki+i+komiksy&ev_campaig

n_id=1429224901&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo-

Ick6zzazs5O1rDBa5VjcdcpOL3kebOrd_-ug5GhsEoyQGmRkRGahoCvscQAvD_BwE  

 

Świetlica szkolna: 

-Magiczny dywan Świetlica  

 : https://masteredukacja.pl/podloga-interaktywna-multimedialna/9400-podloga-interaktywna-

smartfloor.html?gclid=EAIaIQobChMI4931k4vc8wIVkJKyCh2mSgsEEAQYASABEgI0YvD_BwE 

-Magiczny dywan Przedszkole: 

: https://masteredukacja.pl/podloga-interaktywna-multimedialna/9400-podloga-interaktywna-

smartfloor.html?gclid=EAIaIQobChMI4931k4vc8wIVkJKyCh2mSgsEEAQYASABEgI0YvD_BwE 

- pufy : https://allegro.pl/oferta/pufa-worek-sako-xxxl-gratis-mega-fotel-pufy-8948720461 

12 szt  

- Materiały do prac plastycznych oraz troszkę sprzętu sportowego po to aby można było wyjść z 

dziećmi na zewnątrz i się pobawić: piłki, szarfy.  

 

Terapia SI : 

 

1. https://empis.pl/strona-glowna/347-maglownica-duza.html 

2. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/356-hamak-terapeutyczny.html 

3. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/551-26520-konik-okragly.html#/406-belka-

konik_bez_belki_poprzecznej 

4. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/358-19724-hustawka-tarczowa.html#/150-obicie-

sztuczna_sk%C3%B3ra 

5. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/368-trapez-podwojny.html 

6. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/363-parowka.html 

7. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/371-zabka.html 

8. https://empis.pl/sprzet-podwieszany/446-kladka-do-cwicze-rownowaznych-mala.html 
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9. https://empis.pl/57-rzuc-do-celu 

10. https://empis.pl/strona-glowna/772-zestaw-do-treningu-zapachowego-wechowego.html 

11. https://empis.pl/6-gry-puzzle 

12. https://empis.pl/25-muzykoterapia 

13. https://www.adverti.com.pl/item.php?id=TBLMAN-JVS-

096&gclid=EAIaIQobChMItpnClJvc8wIVk6kYCh2L7gfZEAYYASABEgKlW_D_BwE 

Terapia Autyzmu: 

1. https://allegro.pl/oferta/zegar-odliczajacy-z-dzwiekiem-time-timer-18-cm-

8357361820?reco_id=b41229e7-32a3-11ec-afd7-

40a6b731bc80&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291f

bf951  2 szt  

2. https://rehazakupy.pl/kolorowe-lusterka-do-zabawy?from=also-bought&campaign-id=9 

3. https://rehazakupy.pl/podswietlany-panel-a3?from=also-viewed&campaign-id=8 

4. https://rehazakupy.pl/kolorowe-klocki-konstrukcyjne-50-szt?from=also-

bought&campaign-id=9 

 

Z wyrazami szacunku Michał Rokita Oligofrenopedagog, Terapeuta Si . Terapeuta Ręki. 
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