
 

 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie grafik do materiałów postdiagnostycznych 

wspierających rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 

lat) w normie rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)  

i niepełnosprawnościami oraz funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (w wieku od 3 do 25 lat). Grafiki będące 

przedmiotem zamówienia obejmują obrazki stanowiące część materiału bodźcowego do ćwiczeń 

rozwijających mowę i komunikację u dzieci dwujęzycznych i dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

i ADHD, plansze do gier dla dzieci dwujęzycznych, ilustrację do scenariusza zajęć dla dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ilustracje do poradnika dla rodziców dzieci 

z dysfunkcją wzroku. Obrazki muszą spełniać wymogi WCAG na poziomie AA. Wszystkie materiały 

muszą być w formacie, które będą mogły być przeformatowane do publikacji w formie pdf. Ponadto 

obrazki muszą być zapisane w takim formacie, który daje możliwość wklejenia do pliku programu 

Microsoft Word, możliwość zmiany wielkości czy dostosowania proporcji obrazka lub do 

wydrukowanie na urządzenia ogólnodostępnych (drukarki domowe).   

Zamówienie składa się z 4 etapów i obejmuje:  

1. opracowanie rysunków do historyjek obrazkowych wykorzystywanych w materiałach 

postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji obejmuje przygotowanie:  

a. 16 zestawów po 4 obrazki, układających się w spójną całość (obrazki w jednym 

zestawie przedstawiają tego samego bohatera i ciąg zdarzeń, którym on podlega - np. 

skaczącą żabkę w różnych sytuacjach). Rysunek kolorowy o średniej złożoności, 

przedstawiający postać w ruchu, kilka przedmiotów w relacji do siebie, itp.), na białym 

tle, z czarną, lekką kreską, wypełnienie kolorowe ( np. z efektem akwareli). 

b. 6 zestawów po 6 obrazków, układających się w spójną chronologicznie i przyczynowo-

skutkowo całość (obrazki w jednym zestawie przedstawiają tych samych bohaterów  

i ciąg zdarzeń, którym oni podlegają). Pełnokolorowa ilustracja do historyjki 

obrazkowej (złożony obrazek przedstawiająca kilka postaci w otoczeniu, z kolorowym 

tłem). 

2. opracowanie plansz do gier wspierających rozwój mowy i komunikacji  

a. dwie kolorowe plansze do gier: 

i. kolorowa plansza z prostokątnymi polami i 9 prostymi lub średnio złożonymi 

rysunkami 

ii. kolorowa plansza z geometrycznymi polami  bez dodatkowych rysunków 

3. opracowanie ilustracji do scenariusza zajęć stanowiącego materiał postdiagnostyczny 

wspierających rozwój mowy i komunikacji obejmuje: 

a. rysunek kuchni - całostronicowa ilustracja czarno-biała ilustracja przedstawiająca 

wnętrze kuchni z meblami i sprzętami (linearny kontur z wieloma prostymi 

elementami) 

4. opracowanie ilustracji do poradnika dla rodziców dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku 

obejmuje przygotowanie 9 sztuk pełnokolorowych obrazków. W każdym przypadku jest to 

kolorowa ilustracja przedstawiająca jakąś sytuację, którą poradnik omawia (czytanie brailem, 



 

dziecko i rodzic na spacerze, dziecko słabowidzące (w okularach) w klasie itp.). Zamówienie 

obejmuje konieczność/możliwość przedstawienia 2 szkicowych propozycji i ostateczne 

opracowanie jednej z nich) 

 


