KORP - spis pomocy
KORP

Spis pomocy

Nr

NAZWA POMOCY

1

Auto

Autko drewniane (ciężarówka) długości 11 cm

2

Grzechotka

Grzechotka niemowlęca o eliptycznym kształcie

3

Kartka kwadratowa

4

Kartka w linie

5

Klocki

Kartki białego papieru w kształcie kwadratu o boku 21 cm
Kartki w standardową liniaturę z wyróżnionym polem środkowym – do pisania na
poziomie wczesnoszkolnym
Dwanaście drewnianych klocków w kształcie sześcianu, w kolorze zielonym,
o krawędzi 3 cm
Koralik drewniany w kolorze czerwonym, o średnicy 2 cm, umocowany na sznurku
długości 40 cm
Koralik drewniany w kolorze czerwonym, o średnicy 0,5 cm, umocowany na sznurku
długości 40 cm
Zestaw drewnianych koralików w kolorze zielonym z żyłką do nawlekania: dziesięć
większych o średnicy 2 cm i dwadzieścia mniejszych o średnicy 0,5 cm
Komplet kredek w drewnianej oprawie, w podstawowych kolorach
Książeczka (z obrazkami i planszami laminowanymi, spiętymi spiralą) zawierająca:
• osoby: panią, pana, dziewczynkę, chłopca;
• zwierzęta: psa, konia, kota, kaczkę;
• meble: łóżko, szafę, stół, krzesło;
• pojazdy: auto, autobus, rower, pociąg;
• czynności: je, myje, śpi, jedzie;
• kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny, biały;
• cechy i przeciwieństwa:
 mała (mysz) i duży (słoń),
 gorąca (herbata) i zimne (lody),
 gruby i chudy (pan),
 długi i krótki (wąż),
 brudny i czysty (chłopczyk),
 wesoła i smutna (dziewczynka);
• obrazki z brakami: auta, kota, konia, płotu, roweru, lokomotywy, twarzy,
zegara;
• figury geometryczne: koło, krzyż, kwadrat, trójkąt, romb;
• zegary: trzy tarcze zegarów wskazówkowych i trzy tarcze zegarów cyfrowych,
przedstawiające różne godziny;
• paronimy:
 instrukcje,
 obrazki (bucik – budzik, taczka – kaczka, rama – lama);
• wyrazy: dom, osa, lalka, mama, koraliki, samolot;
• historyjki:
 Dwaj bracia,
 Wróżka i czarownica;
• tekst Przysłowia;
• statek/czapka – wzór do składania papieru;
• klocki – wzory: rysunki przedstawiające wzory pomocnicze dla badającego;
• obrazki do opisywania przedstawiające scenki sytuacyjne:
 Plac zabaw,
 Zabawy zimowe,
 Wakacje nad morzem,
 Jesienny spacer w deszczu;
• zdania prawdziwe i fałszywe.
Kartka formatu A4 przedstawiająca wzory do dorysowania: połowę serca i połowę
motyla (z pełnym małym wzorem w górnym lewym rogu)
Kubek plastikowy z uchem, o pojemności 250 ml
Lalka szmaciana o wielkości 30 cm – w ubranku, z wyraźnie zaznaczonymi częściami
twarzy i ciała, z włosami
Bezpieczne lustro o wielkości zbliżonej do formatu A4, z drugą stroną gładką, koloru
białego
Mała plastikowa łyżeczka

6
7

Koralik na sznurku –
duży
Koralik na sznurku –
mały

8

Koraliki

9

Kredki

10

Książeczka

11

Kształty symetryczne

12

Kubek

13

Lalka

14

Lustro

15

Łyżeczka

OPIS

16
17
18

Nożyczki i nożyczki
dla leworęcznych
Obrazek do
opisywania
Obrazek
wieloelementowy

Bezpieczne nożyczki dla dzieci o zaokrąglonych końcach
Obrazek formatu A4 przedstawiający scenkę sytuacyjną W parku
Obrazek formatu A4 przedstawiający scenkę na skwerze zawierający dwadzieścia
brakujących szczegółów
Obrazki do układania przecięte na części:
• obrazki przecięte na dwie części w pionie – dwa obrazki (Policjant, Auto);
• obrazki przecięte na cztery części w pionie i poziomie – dwa obrazki (Chłopiec,
Rower);
• obrazki przecięte na cztery części po skosie – dwa obrazki (Osioł, Karuzela);
• obrazek przecięty na osiem części w pionie i poziomie (Lew w pokoju);
• obrazek przecięty na szesnaście części w pionie i poziomie (Zimowy wieczór);
• obrazek przecięty na szesnaście części po skosie (Na wsi);
• obrazek przecięty na dwadzieścia cztery części po skosie (Miasteczko).

19

Obrazki przecięte
na części

20

Obrazki z różnicami

21
22

Ołówek
Papier szeleszczący

23

Pary kształtów

24
25

Pary obrazków
Piłka
Plansza z czarnym
pierścieniem

Dwa obrazki formatu A5 przedstawiające scenkę biwaku różniące się ośmioma
szczegółami
Ołówek o średniej twardości – HB
Arkusz szeleszczącego pergaminowego papieru
Zestaw dziesięciu par obrazków wielkości kart do gry, z kształtami: koła, kwadratu,
prostokąta, trójkąta, rombu, trapezu, krzyża prostego, krzyża ukośnego, gwiazdy, serca
Zestaw sześciu par obrazków wielkości kart do gry: lalka, kot, dom, krzesło, auto, piłka
Piłka gumowa do rzucania i odbijania
Karta formatu A5 z nadrukowanym czarnym pierścieniem o średnicy zewnętrznej
10 cm i średnicy wewnętrznej 6 cm

27

Plansza z czerwonym
pierścieniem

Karta formatu A5 z nadrukowanym czerwonym pierścieniem o średnicy zewnętrznej
10 cm i średnicy wewnętrznej 6 cm

28
29
30
31

Pudełko małe
Pudło
Szlaczki
Sznurowadło

32

Układanka

Małe plastikowe pudełko do przechowywania drobnych elementów
Duże pudło plastikowe do przechowywania pomocy
Kartka formatu A4 z trzema sekwencjami graficznymi do kontynuowania
Dwa sznurowadła średniej grubości i długości 60 cm
Tabliczka drewniana z wyciętymi otworami w kształcie koła, kwadratu, trójkąta
i prostokąta oraz pasującymi do niej drewnianymi figurami w czterech kolorach
Dwie kartki formatu A4 z kształtami: koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta, rombu,
trapezu, gwiazdy, serca – do kolorowania, obrysowywania konturów i wycinania

26

33
34

Wycinanka-kolorowanka
Zabawka
z przyciskami

Drewniana zabawka z kolorowymi elementami do naciskania

2

