
Załącznik Nr 7.1 do SIWZ

Nazwa zadania: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

Szkoła Podstawowa w Czernikowie

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Jeździk szt. 3 Jeżdzik - Straż Pożarna - czterokołowy pojazd  zaopatrzony  w zbiornik na wodę wraz z 

podłączonym wężem, który pryska wodą . Napędzany siłą nóżek dziecka . Min. wymiary pojazdu: 86 

x 43 x 56 cm.

2 Mozaika duża szt. 6 Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 250 drewnianych elementów (każdy rodzaj w 

innym kolorze): 25 sześciokątów, 50 trójkątów, 50 trapezów, 25 kwadratów, 50 rombów, 50 płaskich 

rombów.

3 Kuchenka szt. 3 Kuchenka wykonana z drewna . Posiada otwierany piekarnik - drzwiczki umożliwiają zaglądanie do 

środka. Ponadto wyposażona w palniki oaz niezbedne przybory kuchenne wykonane z drewna takie 

jak: patelnia, garnek, łopatki, solniczka i pieprzniczka itp. łącznie min. 20 elementów. Wymiary min. 

kuchenki szr. 54cm, wys. 80 cm, gł. 35 cm 

4 Drewniane klocki szt. 3
Sto drewnianych klocków w czterech podstawowych kolorach (niebieski, czerwony, zielony, żółty). 

Klocki w kształtach: kwadrat, prostokąt, wałek, łuk, trójkąt). Całośc zapakowana w pojemnik z 

przykrywką. Przykrywka posiada otwory umożliwiające dziecku dopasowywanie kształtów.

5 Klocki szt. 6
Zestaw 800 elementów klocków typu listki umożliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur.

6 Klocki szt. 6 Zestaw klocków składający się ze 180 elementów. Wśród nich części w kształcie główek zwierząt, 

które w połączeniu z innymi klockami układają się w postać wybranego zwierzątka. Klocki 

zapakowane w plastikowy pojemnik z przykrywką.

7 Wózek dla lalek szt. 6
Wózek głęboki dla lalek, wykonany z bardzo dobrych jakościowo materiałów. Korpus w odcieniach 

zieleni. Wyposażony jest w opuszczany daszek, torebeczkę na dziecięce drobiazgi oraz wyjmowane 

nosidełko dla lalki.  Pod wózkiem zamontowany jest materiałowy koszyk na akcesoria dla lalek. . 

Duże gumowe koła ułatwiają przejazdy przez nierówności. 

8 Kolyska dla lalek szt. 3
Drewniana kołyska o wymiarach min  51 x 26,5 x 29,5 cm z. Powierzchnia do spania min : 19,5 x 50 

cm. Do kołyski dołączony jest kolowy zestaw pościeli: prześcieradełko, kołderka i poduszeczka.

9 Lalka śpiąca szt. 3 Lalka "twarda", która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki min.. 35 cm. 

10 Lalka miękka szt. 3 Lalka miękka , która ma ruchome powieki. Wymiary lalki min. 35 cm. 

11 Lalka szt. 3 Lalka z długimi blond włosami, w sukience z falbankami, z licznymi akcesoriami do pielęgnacji 

włosów, min. Wymiary min.. 21 cm

12 Lalka szmacianka szt. 6 Szmaciana przytulanka z pyzatą. Lalka  ubrana jest w bluzeczkę i getry  oraz sukieneczkę z aplikacją. 

Ma również dwa kucyki wykonane z kolorowej włóczki. Wymiary min. 38 cm

13 Zestaw 

instrumentów

szt. 6
Zestaw instrumentów o zróżnicowanej barwie i sile dźwięku. Instrumenty zapakowane w praktyczną 

torbę z mocnego, trwałego materiału. Wewnątrz znajduje się 6 kieszeni  na instrumenty. Konstrukcja 

torby ma umożliwiać zawieszenie jej na ścianie. Wytrzymałe, regulowane rączki z metalowymi 

sprzączkami oraz trwała tkanina mają zabezpieczać torbę przed zniszczeniem i zakurzeniem 

instrumentów.

W skład zestawu wchodzić powinno co najmniej 30 składowych (wszystkich elementów), w tym:  

tamburyn z membraną, tamburyn, 2 marakasy, 5 trójkątów, 2 kastaniety, drewniane pudełko 

akustyczne, tonblok, podwójny tonblok, podwójny tonblok z tarką, kołatka, guiro meksykańskie.

14 Duża wywrotka szt. 3  Wywrotka ta, to duży samochód z  zaokrąglonymi krawędziami i  o długości  min. 55 cm i  nośności 

do ok 150 kg. Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny uchwyt.

15 Duży taktor szt. 3
Zestaw składa się z  z traktora oraz przyczepy o łącznej długości min 120 cm, nośność traktora - min 

100 kg, nośność przyczepy -  min 60 kg. Dodatkowym wyposażeniem zestawu jest rączka, która 

zamontowana do przyczepy przekształca ją w samodzielny wózek, do przewożenia . Przyczepa ma 

otwieraną tylną klapkę, co umozliwa łatwe zsuwanie znajdujących się na niej przedmiotów. Całość 

wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne.

16 Dźwig szt. 3 Dźwig o długości ok. 38 cm, wyposażony w ruchomy wysięgnik oraz opuszczany hak. 

17 Betoniarka szt. 3 Betoniarka posiada obrotową gruszkę obracająca się za pomocą korbki, która wprawia w ruch 

zębatki. W zestawie drabinka, łopata oraz rynna do wylewania betonu. Wymiary min. 38 x 25 x 20 

cm. 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia
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18 Śmieciarka szt. 3
Śmieciarka posiadajaca ruchome elementy takie jak klapka po boku otwierana do góry, podnoszony 

kontener oraz rozchylaną tylną klapkę. Do zestawu dołłączony kosz na śmieci o wysokosci ok. 10 

cm, który jest na kółkach i ma otwieraną klapę. Wymiary min. zestawu: 37x 21x 16 cm

19 Samochód szt. 3 Auto z odczepianą naczepą . Posiada zaokrąglone krawędzie, min. wym. 42x21 cm  z dwoma 

siedzeniami w kabinie na sześciu kołach.

20 Parking szt. 3
W skład zestawu   wchodzi droga o łącznej długości min. 4,6 m i 3 poziomowy parking oraz 2 autka.

21 Samochód szt. 3
Pojazd  Straży Pożarnej na sześciu dużych kołach, przeznaczony do samodzielnego montażu. W 

zestawie znajdują się  43 elementy, śrubokręt do rozmontowania (i do zmontowania) pojazdu oraz 

cztery pachołki ostrzegawcze w kolorze czerwonym. Pojazd ten posiada równiez wysuwana drabinę.

22 Stragan-teatrzyk szt. 3
Konstrukcja może służyć jako stragan, sklep lub teatrzyk. Wykonana z  drewna, posiada dwa boczne 

skrzydła, na jednym z nich znajdują się kolorowe trzy półeczki, na drugim  półeczka oraz tablica do 

pisania. Środkowa część również została wyposażona w małe półki. Do całości został dopasowany 

stolik, który może slużyć np. jako lada sklepowa. Min. wymiary Sze.98 cm, wys. 100 cm. 

23 Zestaw pacynek-

farma

szt. 3
Zestaw kolorowych pacynek na palce wykonanych z pluszu. Wym.  Ok 7 x 13 cm. W zestawie:  koń, 

szary kot,   pies, krowa, świnka,  kaczka i kogut, zając, owieczka, farmer, żona farmera, pokojówka.

24 Zestaw lekarza szt. 3 Zestaw lekarski, zawierający niezbędne akcesoria potrzebne małemu lekarzowi. Zestaw akcesoriów 

lekarskich wykonany jest z plastiku i zamknięty w  walizeczce. Zestaw zawiera m.in. stetoskop, 

strzykawkę, otoskop.  

25 Puzzle szt. 6 Puzzle po złożeniu tworzą obrazek z bajki Bob Budowniczy ,min. 30 elementów

26 Puzzle szt. 6 Drewniane puzzle z różnymi zwierzątkami składające się z min 48 elementów. Wymiar po złożeniu:  

ok 30 x 40 cm.

27 Zestaw historyjek szt. 6
Zestaw typu Magnetyczne historyjki - 8 sześcioelementowych magnetycznych historyjek, których 

celem jest ustalenie kolejności zdarzeń  w ujęciu chronologicznym oraz przyczynowo-skutkowym.

 Zawartość:

• 8 historyjek obrazkowych, każda złożona z 6 magnetycznych kart o wym ok .: 5 x 6 cm. Każda z 

historyjek zapakowana w woreczek foliowy ze struną

• 3 plansze magnetyczne jednostronne, kolorowe o wym ok.:20 x 21 cm; na każdej umieszczono 6 

prostokątów o wym.: 5 x 6, cm; każdy oznaczony cyfrą od 1 do 6

• CD z kartami pracy

• książeczka „Historyjki obrazkowe”, o wym ok.: 14,8 x 21,1 cm i objętości 84

   stron, zawierająca  przykładowe scenariusze  zajęć, karty pracy, zabawy z

    wykorzystaniem metod aktywizujących.

Całość zapakowana w pudełko

28 Wąż spacerowy szt. 3 Wąż uszyty z materiału łatwego w utrzymaniu czystości. Posiada 26 uchwytów-  na spacery dla 

grupy dzieci oraz nauczyciela.Min. długość 6 metrów.

29 Pilka do skakania 

mała

szt. 9 Piłka do skakania z mocnej gumy, wyposażona w 2 uchwyty w górnej części. Średnica piłki min.45 

cm.

30 Pilka do skakania 

duża

szt. 9 Piłka do skakania z mocnej gumy, wyposażona w 2 uchwyty w górnej części. Średnica piłki min.55 

cm.

31 Woreczki z 

groszkiem

szt. 18
Woreczki z groszkiem przeznaczone do rzucania, łapania i chwytania. Wykonane z bawełny; w 

zestawie 4 kolory: czerwony, zielony, żółty, granatowy. Wielkość 1 woreczka: ok.11 x 8 cm.

32 Hula hop szt. 12 Koło do ćwiczeń o średnicy ok 60 cm. Jest wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego. 

33 Pojemniki na 

zabawki z kółkami

szt. 9
Duży plastikowy pojemnik z przykrywką przeznaczonony m.in. do przechowywania zabawek. 

Wyposażony jest dodatkowo w kółeczka, min. wymiaray 60 x 40 x 35 

34 Mata piankowa szt. 3 Mata piankowa typu zwierzaki - piankowe elementy w 6  kolorach , które po złożeniu tworzą matę o 

wym. Min. 200 x 100 cm. Oprócz maty z elementów zestwu można złożyć 3 różne bujaczki dla 

dzieci (np. Bujak konik).

35 Tunel szt. 3 Tunel prosty służący do gier i zabaw. Wymiary min.: dł. 150 cm, śr. 46 cm

36 Plaster miodu szt. 6
Dwustronna, edukacyjna gra planszowa, która doskonali spostrzegawczość, uczy współzawodnictwa, 

pracy w grupie lub indywidualnej. Zadaniem dziecka jest odnalezieniena  planszy tych samych 

obrazków. Gra rozwija umiejętność odnajdywania różnic i podobieństw oraz uczy nazywania 

przedmiotów na obrazkach.Zawartość: plansza złożona z siedmiu części, dwustronnie zadrukowana 

(z jednej strony obrazki, a z drugiej litery małe i duże oraz cyfry), 

37 Zegar edukacyjny szt. 3 Nakładanka wykonana z drewna przedstawiająca zegar. Na podstawce o wym. ok 30x30 cm znajduje 

się model zegara. Dzieci dopasowywują odpowiednie cyferki aby ukazać która jest godzina 

(wyjmowane kółka z cyframi od 1 do 12). Wskazówki przymocowane na stałe. Dodatkowo w 

miejscach przylegających do cyferek znajdują się kolorowe płytki z obrazkami przedstawiającymi 

ilość przedmiotów odpowiadającą cyfrze. 

38 Nawlekane literki szt. 3
Pudełeczko z naturalnego drewna wyposażone w 30 przegródek. W poszczególnych przegródkach 

umieszczone są literki oraz kolorowe kształty (serduszka, kwiatki, gwiazdki itp.). Dzieci nawlekają 

wybrane elementy na dołączone do zestawu kolorowe sznureczki.Min. 250 elementów .
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39 Ukladanka szt. 3 Ukladanka typu Obrazkowe zbiory.Produkt wykonany z  drewna. Na pomoc składa się drewniana 

podstawka o wym. Ok 31x31 cm oraz min. 36 kafelków z kolorowymi obrazkami. Dziecko musi 

tematycznie dopasować odpowiednie obrazki w zbiory tematycczne. W każdej tematyce występuje 

jeden obrazek 

40 Ukladanka szt. 3 Układanka typu Twarze i emocje - wykonana z drewna składająca się z 12 elementów i podstawki. 

Dziecko dopasowując do siebie elementy, tworzy twarze przedstawiające różne emocje (dwie 

dziewczynki i dwóch chłopców). Wymiary ok. 34cmx28cm

41 Karty emocje szt. 3
Karty typu buziaki śmieszaki  przedstawiające  18  twarzy przedstawiających różne emocje. Każda z 

twarzy podzielona jest na 3 części. Dziecko dopasowuje do siebie elementy tworząc śmieszne postaci 

oraz uczy się nazywania emocji. Całość zapakowana w pudełko, 54 elementy. 

42 Schattenememo szt. 3 Drewniana skrzyneczka wyposażona w pięć szufladek. W poszczególnych szufladkach znajdują się 

posegregowane płytki z obrazkami. Dziecko doskonali pamięć, spostrzegawczość, koncentrację 

poprzez układanie obrazków w pasujace zbiory. Wymiary skrzyneczki  ok 40x9x17 cm, ilośc 

elementów  min.130.

43 Domino faktur i 

kształtów 

geometrycznych 

szt. 6 Zestaw składa się z min. 32 plastikowych płytek o wym. Ok. 9x4 cm. Na płytkach umieszczone 4 

rodzaje figur geometrycznych :trójkąt, koło, kwadrat, szcześciokąt. Na drugiej stronie płytek 

umieszczone 6 różnych faktur rozwijających zmysł dotyku, odwzorowanych w plastiku. Figury  

znajdują się na jednej stronie domina, faktury na drugiej. Całość powinna być zapakowana w 

pudełko.

44 Łamigłówka - 

puzzle

szt. 3 Puzzle typu dżungla.Drewniana układanka o wym.min. 30x21 cm. 57 elementów(ramka-podstawka z 

drewna oraz drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków powstaje 

obrazek przedstawiający zachód słońca oraz wizerunki dzikich zwierząt.

45 Puzzle szt. 3 Puzzle typu Poznaję Literki . Min. 30 par kolorowych puzzli zapakowanych w pudełko. Zadaniem 

dziecka jest dopasowanie puzzla z literką do puzzla z obrazkiem przedstawiającym przedmiot, który 

zaczyna się na daną literę.

46 Liczmany-owoce szt. 6 Zestaw małych kolorowych owoców wykonanych z plastiku.  Wielkość owoców  ok 5 cm.  W 

komplecie m.in.. banany, pomarańcze, winogrona. , min. 108 elementów umieszczonych w 

plastikowym słoiku zamykanym wieczkiem z rączką. Kolorowe owoce pomagają w nauce liczenia, 

rozpoznawaniu kolorów, owoców, tworzeniu zbiorów.

47 Gra szt. 3 Gra typu Przeciwieństwa - 25 kartoniki, na których zamieszczone są przeciwieństwa (12 par). Gra na 

zasadzie memo. Dzieci dopasowują do siebie odpowiednie obrazki (np..biały kot-czarny kot, czyste 

kalosze-brudne kalosze). Wym.ok  19x19cm

48 Pilki szt. 6 Pilki typu buźki.Sześć gumowych, kolorowych piłek o śr. Ok. 15cm. Każda z nich przedstawia inną 

emocję (nadrukowane buźki). 

49 Logo-labirynt szt. 3 W zestawie :plansza z drewnianymi elementami toru przeszkód, 3 piłeczki ( metalowa, drewniana i 

ping-pong) oraz 10 słomek. Dziecko dmuchając przez słomkę w piłeczkę kieruje ją po właściwym 

torze.

50 Zagadki 

logopedyczne R

szt. 3

Zestaw zawiera:

• min.48 sztywnych, jednostronne kart wykonanych kartonu o wym. ok.: 7 x 10 cm, wsuniętych w 

tekturowy stelaż  rozkładany do pozycji daszka. Każda karta zawiera kolorową ilustrację i zagadkę

• 4-stronicową wkładkę na papierze kredowym,z opisem produktu oraz propozycjami gier i zabaw

Całość zapakowana jest w pudelko.

51 Gra logopedyczna szt. 3 Gra typu Skacząca piłeczka -loteryjka doskonaląca kontrolę oddechu i ćwicząca mięśnie w obrębie 

jamy ustnej. , artykulacyjnego i fonacyjnego. Zawartość zestawu:

• Wysoka plastikowa ramka o wym ok .: 20,4 x 20, 4 x 4,4 cm z 9 okrągłymi otworami o śr. 3,5 cm 

w podstawie oraz z otworem umożliwiającym wsunięcie w podstawę płaskiego panela z tworzywa z 

obrazkami zwierząt

• 4 tacki dwustronne  z 9 okrągłymi otworami  z rysunkami zwierząt  lądowych po jednej stronie i 

zwierząt wodnych po drugiej

• 2 dwustronne panele ze sztywnego tworzywa,  do wsunięcia w podstawę ramki; jeden ze torem i 

zaznaczonym kierunkiem, drugi z postaciami zwierząt lądowych i wodnych

• 36  okrągłych żetonów-przykrywek o śr. 3,5 cm

• 1 piłeczka do ping ponga

• 6-stronicowa książeczka-instrukcja o wym ok.: 14 x 20,9 cm

Całość zapakowana w pudełko ze sztywnego kartonu.  spr.

52 Logico Primo - 

Trzylatek poznaje 

świat

szt. 12 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami,które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, 

wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.: Przedszkole trzylatka, Jeden 

dzień z Anią i Piotrusiem,Trzylatek. Bawię się i uczę

53 Logico Primo - 

Zabawy 

Czterolatka

szt. 12 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Przedszkole Czterolatka; Patrz i mów; Dziecięce zabawy. 

54 Logico Primo - 

zainteresowania 

przedszkolaka

szt. 12 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Cyrk, Nasze ubrania, W dziecięcy pokoju.
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55 Logico Primo 

Ramka

szt. 12
Plastikowa tabliczka w kolorze niebieskim o wymiarach ok. 22x27 cm. Sześć kolorowych, 

przesuwnych guziczków umożliwia dziecku wybór właściwej odpowiedzi. Guziczki przesuwa się po 

specjalnej szynie z rowkami. Ramka pasuje do książeczek z zadaniami w różnej tematyce.

56 Ładnie mówię 

głoski Ś, Ź, Ć, DŹ

szt. 3 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym ok.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków 

57 Ładnie mówię 

głoski SZ, Ż, CZ, 

DŻ

szt. 3 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ .

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym ok.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 32 obrazki (16 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 24 obrazki

58 Ładnie mówię 

głoskę R 

szt. 3 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głoski R.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 26 obrazków (13 par) przedstawiających pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 28 obrazków (14 par) 

59 Dmuchajka szt. 12 Drewniane narzędzie doskonalące kontrolę oddechu i ćwiczące mięśnie w obrębie jamy ustnej. 

Zestaw zawiera:

• Drewnianą podstawę złożoną z dwóch połączonych ze sobą drewnianych krążków. Jeden o śr. 

podstawy  ok 4,9 cm drugi, mniejszy, z otworem o śr. zewnętrznej ok 5,3 cm. Krążki połączone są za 

pomocą 3 drewnianych kołków . W środku większego krążka znajduje się drewniany koralik z 

dziurką.

• 10 słomek

• 2 piłeczek ze styropianu o śr. 2,5 cm

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko.

60 Symetric szt. 9 Pomoc dydaktyczna przygotowujaca do nauki pisania, ćwicząca zręczność oraz koncentrację.  

Zadaniem dziecka jest rysowanie symetrycznych wzorów. Zestaw zawiera:

• Tabliczkę o wymiarach ok: 44,5 x 32 cm, wykonaną z płyty o gr. 3 mm (wierzch biały, spód w 

kolorze drewna), ograniczoną listwą drewnianą na krótszym i dłuższym boku.

• Kopertę  z przezroczystymi kartami – wzorami; karty o wym.ok  29,6  x 20,9 cm

61 Zestaw 

edukacyjny

szt. 3
Zestaw edukacyjny typu 4 pory roku. W zestawie znajdują się 3 gry, które uczą  spostrzegawczości, 

analizowania obrazu i kojarzenia sytuacyjnego.Ilustracje zachęcają do opowiadania: co takiego, o tej 

porze roku, robią dzieci na obrazku. Gra zawiera 4 dwustronne plansze o wym. ok 23,5 x 16cm, 35 

tafelków oraz instrukcję gier. Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko

62 Gra szt. 3 Gra typu Wieża.Pomoc doskonaląca precyzje ruchów, koncentrację, ale także znajomość kolorów. 

Gracze otrzymują bambusowe płytki. Wygrywa ten, który najszybciej zapełni ją zebranymi 

chwytakiem kulkami.  Kulki umieszczone są na specjalnych kolorowych wieżach, gracz nie może 

używać rąk do przenoszenia ich na płytkę. Calość zapakowana w barwne, trwałe opakowanie w 

formie tuby.

63 Gra logopedyczna szt. 3 Gra typu Koło Fortuny -loteryjka doskonaląca kontrolę oddechu i ćwicząca mięśnie w obrębie jamy 

ustnej. , artykulacyjnego i fonacyjnego. Zawartość zestawu:

• Wysoka plastikowa ramka o wym ok.: 20,4 x 20, 4 x 4,4 cm z 9 okrągłymi otworami o śr. 3,5 cm w 

podstawie oraz z otworem umożliwiającym wsunięcie w podstawę płaskiego panela z tworzywa z 

obrazkami zwierząt

• 4 tacki dwustronne  z 9 okrągłymi otworami  z rysunkami zwierząt  lądowych po jednej stronie i 

zwierząt wodnych po drugiej

• 2 dwustronne panele ze sztywnego tworzywa,  do wsunięcia w podstawę ramki; jeden ze torem i 

zaznaczonym kierunkiem, drugi z postaciami zwierząt lądowych i wodnych

• 36  jasno szarych okrągłych żetonów-przykrywek o śr. 3,5 cm

• 1 piłeczka do ping ponga

• 6-stronicowa książeczka-instrukcja 

Całość zapakowana w pudełko.

64 Liczmany - misie szt. 6 Zestaw plastikowych misiów w 4 kolorach (żółte, czerwone, niebieskie, zielone) i 3 wielkościach.  

W zestawie 96 elementów. Całość zapakowana w plastikowe wiaderko. 

65 Zestaw do nauki 

czasu

szt. 3
Zestaw przeznaczony do nauki godzin  dla całej klasy.  Jeden zegar demonstracyjny dla nauczyciela 

(śr.  ok34 cm) i 24 male zegary dla uczniów (śr. ok10 cm). Wykonane z plastiku.

66 Magnetyczny 

zegar

szt. 3 Duży magnetyczny zestaw skladajacy się z 13 elementów. Ze złożonych cześci powstaje zegar 

klasowy do zamontowania na klasowej tablicy (megnetycznej). Wskazówki wykonane z plastiku (dł. 

Ok 28 cm), kółka przedstawiające godziny z pianki (śr.ok 6 cm).

67 Korale 

matematyczne

szt. 90 Biały sznurek o dł. min. 1,43 m zakończony po obu stronach drewnianym koralem o dł. 2 cm i śr.1,6 

cm. Na sznurze znajduje się 100 korali o wym.: 1 x 1 cm, z czego 50 w jednym kolorze oraz 50 w 

innym, na przemian po 10 szt.( w jednym kolorze i 10 w drugim). 

68 Wieszak na korale 

matematyczne

szt. 3 Drewniany wieszak o wym.ok 69,5 x 9,5 x 0,3 cm. Do dłuższej krawędzi przymocowany jest 

drewniany, prostokątny klocek  z 30 wyżłobieniami na sznurki z liczmanami. Na wieszaku znajdują 

się 2 otwory umożliwiające powieszenie.
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69 Sznurki i dziurki-

obrazki do 

"wyszywania"

szt. 6
Cztery plansze z kolorowymi obrazkami w których umieszczone są dziurki. Dziecko przeplata przez 

nie kolorowe sznureczki. W zestawie 8 sznurków.

70 Komplet artkułów 

plastycznych

szt. 3
W skład wyprawki wchodzą: 

Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory - 12 szt. 

Kredki świecowe 64 kolory w wiaderku - 3 szt. 

Pastele olejne 16 kolorów - 12 szt. 

Flamastry 24 kolory - 12 szt. 

Farby plakatowe 10ml 6 kolorów - 30 szt. 

Farby do malowania palcami 10 kolorów - 12 szt. 

Farby akwarelowe duża pastylka 12 kolorów - 12 szt. 

Pędzelki szkolne (3 rozmiary) - 180 szt. 

Nożyczki dziecięce - 60 szt. 

Klej w płynie Craft 500g - 12 szt. 

Plastelina 12 kolorów - 12 szt. 

Blok papierów kolorowych A4 - 60 szt. 

Bristol biały A1 - 90 arkuszy. 

Bristol kolorowy A1 - 90 arkuszy. 

Papier ksero A4 - 1500 arkuszy. 

Druciki kreatywne 8 kolorów - 300 szt. 

Bibuła MIX kolorów 10 kolorów – 120 szt. 

Bibuła gładka MIX (12 arkuszy) - 15 szt. 

Kubek niekapek - 30 szt.

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Klocki drewniane szt. 2 Zestaw stu drewnianych klocków w czterech podstawowych kolorach ( niebieski, czerwony, zielony, 

żółty). Klocki w kształtach: kwadrat, prostokąt, wałek, łuk, trójkąt). Całość zapakowana w pojemnik 

z przykrywką. Przykrywka posiada otwory umożliwijące dziecku dopasowywanie klocków do 

otworów.

2 Lalka szt. 1 Lalka "twarda", która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki ok.. 35 cm. 

3 Lalka szt. 2 Lalka miękka, która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki ok.. 35 cm. 

4 Lalka szt. 3 Miękki bobas w ubranku, w czapeczce, z butelką. Wymiary: min. 30 cm. 

5 Lalka szt. 2 Duża lalka niemowlak w ubranku, min. wymiar.: 56 cm

6 Lalka szt. 2 Miękki bobas w nosidełku, min. wym.38 cm

7 Lalka szt. 4 Lalka z długimi włosami, w sukience  z licznymi akcesoriami do pielęgnacji włosów. Min. wym. 21 

cm.

8 Wózek do lalek szt. 2
Wózek głęboki dla lalek,  Korpus w odcieniach zieleni. Wyposażony jest w opuszczany daszek, 

torebeczkę na dziecięce drobiazgi oraz wyjmowane nosidełko dla lalki.  Pod wózkiem zamontowany 

jest materiałowy koszyk na akcesoria dla lalek. Ma duże gumowe koła 

9 Wózek do lalek szt. 2 Wózek spacerowy dla lalek z opuszczanym daszkiem, schowkiem pod wózkiem, regulowaną rączką 

oraz miękkim fotelikiem.Konstrukcja wózka metalowa, tkanina bawełniana we wzorki.Duże 

gumowe koła.

10 Kuchenka szt. 1 Kuchenka wykonana z drewna . Posiada otwierany piekarnik- drzwiczki umożliwiają zaglądanie do 

środka. Ponadto wyposażona w palniki oaz niezbedne przybory kuchenne wykonane z drewna takie 

jak: patelnia, garnek, łopatki, solniczka i pieprzniczka itp. lącznie 20 elementów. Wymiary min. 

kuchenki szr. 54cm, wys. 80 cm, gł. 35 cm

11 Zestaw warzyw szt. 1 Zestaw warzyw z tworzywa sztucznego w  koszu.

12 Zestaw owoców szt. 1 Zestaw owoców z tworzywa sztucznego w  koszu .

13 Zestaw małego 

lekarza

szt. 1 Zestaw akcesoriów lekarskich wykonany z platiku i zamknięty w  walizeczce. Zawiera m.in.. 

Stetoskop, strzykawkę, otoskop

14 Piłki szt. 10 Gumowa piłka o śr. 20 cm,   

15 Piłki szt. 10 Gumowa piłka o śr. 20 cm,   Miękke kolczasta piłeczka antystresowa o śr. Min. 6,5 cm przeznaczona 

do zabawy, masażu ciała, ćwiczeń relaksacyjnych

16 Piłki szt. 4
Piłka do skakania z mocnej gumy, wyposażona w 2 uchwyty w górnej części. Średnica piłki 45 cm.

17 Gra 

sprawnościowa

szt. 2 Gra sprawnościowa typu rzut do celu . Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo, tak aby 

krążek zatrzymał się na podstawie. W zestawie: czarny stelaż z kolorowymi zakończeniami  o wym. 

min. 50 x 50 x 18 cm, 2 podpórki, 5 kolorowych krążków.

18 Wąż spacerowy szt. 1 Zielony wąż uszyty z materiału łatwego w utrzymaniu w czystości. Posiada 26 uchwytów, długość 

ok. 6 metrów.

19 Maty 

gimnastyczne - 

piankowe 

szt. 1
Piankowe elementy w 6  kolorach , które po złożeniu tworzą matę o wym. min.  200 x 100 cm. 

Oprócz maty z elementów zestwu można złożyć 3 różne bujaczki dla dzieci (np. Bujak konik).

20 Kolorowe ringo szt. 20 Płaskie kolorowe ringo o średnicy min. 24 cm.
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21 Kasa szt. 1
Edukacyjna kasa sklepowa o wymiatach min 35 x 19 x 14 cm ze skanerem, czytnikiem kart,ruchomą 

taśmą, po której przesuwają się produkty. W skład kompletu wchodzą również: karty płatnicze, różne 

produkty spożywcze, koszyk na zakupy oraz plastikowe pieniązki. Zabawka posiada prawdziwy 

kalkulator. Posiada również efekty dźwiękowe i świetlne. Kasa zasilana jest bateriami. 

22 Zestaw do piasku szt. 6
Zestaw plastikowych elementów przeznaczonych dp zabawy w piaskownicy.W skład zestawu 

wchodzą: młynek, łopatka, grabki, foremki, wiaderko, sitko. Min. wymiary: 22x 38 cm

23 Woreczki szt. 6
Woreczki z groszkiem przeznaczone do rzucania, łapania i chwytania. Wykonane z bawełny; w 

zestawie 4 kolory: czerwony, zielony, żółty, granatowy. Wielkość 1 woreczka ok. 11 x 8 cm.

24 Samochód szt. 1 Mała wywrotka wykonana z trwałego plastiku o wym. Min. 36x23  x 22 cm cm z kierowcą i 

pasażerem. Na przodzie wywrotki znajduje się oczko, do którego można przywiązać sznureczek, 

ułatwiający dziecku ciągnięcie pojazdu.

25 Samochód szt. 1 Auto z odczepianą naczepą . Posiada zaokrąglone krawędzie, min. wym. 42x21 cm  z dwoma 

siedzeniami w kabinie na sześciu kołach.

26 Samochód szt. 2
Wywrotka  o długości min. 55 cm i nośności do 150 kg. Posiada otwierany kiper i wygodny uchwyt.

27 Traktor szt. 1 Zestaw składa się z traktora oraz przyczepy o łącznej długości ok. 120 cm.Nośność traktora - ok. 100 

kg, nośność przyczepy - ok. 60 kg.

28 Samochód szt. 1 Dźwig o długości ok. 38 cm, wyposażony w ruchomy wysięgnik oraz opuszczany hak. 

29 Samochód szt. 1 Betoniarka posiada obrotową gruszkę obracająca się za pomocą korbki, która wprawia w ruch 

zębatki. W zestawie drabinka, łopata oraz rynna do wylewania betonu. Wymiary min. 38 x 25 x 20 

cm. 

30 Samochód szt. 2
Śmieciarka posiadajaca ruchome elementy takie jak klapka po boku otwierana do góry, podnoszony 

kontener oraz rozchylaną tylną klapkę. Do zestawu dołłączony kosz na śmieci o wysokosci ok. 10 

cm, który jest na kółkach i ma otwieraną klapę. Wymiary min. zestawu: 37x 21x 16 cm

31 Samochód szt. 2 Samochód Straży Pożarnej posiadający ruchomą drabinę, która obraca się wokół własnej osi, 

podnosi się do góry i wysuwa na ok. 75 cm. Min. wymiary 38 cm.

32 Samochód szt. 2 Wywrotka, która ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę, min. 

wymiary 38 cm

33 Tor samochodowy szt. 1 Zestaw stanowi ponad 6-metrowa trasa, na którą składa się tor kolejowy wraz z autostradą; zawiera 

liczne zakręty , skrzyżowania i wiadukty, co umożliwia układanie tras w różne kształty.Zestaw 

wyposażony w 4 pojazdy oraz naklejki.

34 Kolejka szt. 1 Zestaw odcinków imitujących tory kolejowe ma łączną długość min. 4,1 m. W zestawie dołączone są 

3 pojazdy  oraz kolorowe naklejki. Dodatkową atrakcją jest wycinanka umieszczona na kolorowym 

kartonie – można z niej stworzyć stację kolejową oraz tunel. 

35 Puzzle szt. 1 Drewniana układanka o wym. min. 30x21 cm. 57 elementów(ramka-podstawka z jasnego 

naturalnego drewna oraz drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków 

powstaje obrazek przedstawiający zachód słońca oraz wizerunki dzikich zwierząt.

36 Puzzle szt. 1 Drewniana układanka o wym. min. 30x21 cm. 52 elementy (ramka-podstawka z jasnego naturalnego 

drewna oraz drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków powstaje 

obrazek przedstawiający widok z latarnią w tle.

37 Puzzle szt. 1 Zestaw 4 układanek, każda składa się z 4 elementów. Drewniana ramka o wym. Ok. 20x20 cm oraz 

kolorowe obrazki, które po złożeniu tworzą obrazek z ciuchcią.

38 Puzzle szt. 1 Puzzle warstwowe- poszczególne trzy warstwy układanek, przedstawiają kolejne etapy rozwoju od 

jajka , poprzez wyklucie pisklaka do dorosłej kury. Min. wymiary 18x19 cm

39 Puzzle szt. 1
Zestaw, dzięki któremu można ułożyć 4 różne obrazki z życia smerfów po 35, 48, 54 i 70 elementów. 

40 Puzzle szt. 1 Kolorowe puzzle przedstawiające scene z księżniczką.  30 elementów

41 Puzzle szt. 1 Puzzle po złożeniu tworzą obrazek z  bajki Bob Budowniczy. 30 elementów

42 Puzzle szt. 1 Kolorowe Puzzle przedstawiające bohaterów bajki  Król Lew 30 elementów

43 Puzzle szt. 1 Drewniane puzzle z różnymi zwierzątkami składające się z 48 elementów. Wymiar po złożeniu: 30 x 

40 cm.

44 Gra edukacyjna szt. 1
Gra edukacyjna typu "Świat przyrody" Drewniane płytki przedstawiające kolorowe obrazki zwierząt 

i  roślin występujących w lesie. Zabawa ćwiczy pamięć, koncentrację, spostrzegawczość. Gracze 

muszą odnaleźć dwa pasujace do siebie obrazki. 32 elementy o wymiarach ok  5x5 cm 

45 Gra szt. 5
Gra typu " złap piłeczkę"Drewniana paletka z otworami oraz zapisanymi kolorowymi cyframi. Do 

paletki umocowana jest piłeczka na sznurku. Zabawa polega na trafieniu piłeczką w otwór. 

Przypisane cyfry oznaczają punktację. Wym  ok. 26,5 cm, średnica 16 cm

46 Terakotka szt. 2 Instrument muzyczny o wymiarach min. 12 cm szerokości i min. 12,5 cm wysokości, wykonany w 

całości z drewna i pomalowany kolorowymi farbami ekologicznymi w min. 2 kolorach. Obrotowa 

rączka o długości min. 9,5 cm zakończona jest drewniana zębatką, która zahacza o cienki, 

drewniany, elastyczny pasek. Instrument wydaje dźwięk - terkanie - przy przekręcaniu obrotowej 

rączki.

Komplet powinien zawierać 2 sztuki w różnych kolorach.

47 Autka szt. 1 W skład zetawu wchodzi 36 plastikowych pojazdów m. in.traktor, cysterna, autko, wyścigówka, straz 

pozarna koparka, ciuchcia, przyczepka, betoniarka, samolot , helikopter. 
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48 Marakasy szt. 3
Instrument muzyczny wykonany w całości z drewna o wysokości całkowitej min. 19 cm. Średnica 

części eliptycznej – grzechoczącej – powinna wynosić min. 5 cm i mieć wysokość min. 8,5 cm. 

Instrument nie powinien mieć widocznych łączeń. Drewniana rączka powinna mieć wysokość m.in. 

11 cm  i być pomalowana bezbarwnym, nietoksycznym lakierem ekologicznym, natomiast górna 

część grzechocząca farbą w min. dwóch kolorach i wypełniona kulkami.

Komplet powinien zawierać 2 sztuki w tych samych kolorach. 

49 Dzwoniący 

patyczek

szt. 3 Drewniany instrument o dł. 26 cm.  Na drewnianym patyczku zamieszczone 21 metalowych 

dzwoneczków.

50 Kastaniety z 

rączką

szt. 4
Drewniane kastaniety z rączką - dł. 20 cm. 

51 Ładnie mówię 

głoski K G H

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: K, G, H.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.ok : 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiających pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiających podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoską w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję   z propozycjami gier i zabaw.

52 Ładnie mówię 

głoski S Z C DZ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: S, Z, C, DZ .

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

53 Ładnie mówię 

głoski Ś Ź Ć DŹ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

54 Ładnie mówię 

głoski SZ Ż CZ 

DŻ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ .

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 32 obrazki (16 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 24 obrazki (12 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 14 obrazków (7 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

55 Ładnie mówię 

głoskę R

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głoski R.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 26 obrazków (13 par) przedstawiających pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 28 obrazków (14 par) przedstawiających podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 16 obrazków (8 par) z głoską w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

56 Łamigłówka 

logopedyczna

szt. 2
Gra ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia koncentrację. Zawartość gry:  dwie  plansze , 4 

podstawki z naturalnego drewna, 151 kartoników z literkami do układania wyrazów, 3 blanki 

(kartoniki bez literek tylko do kolorowej planszy, żetony, bloczek do zapisywania punktów .

57 Memino 

przeciwieństwa

szt. 2 24 kartoniki, na których zamieszczone są przeciwieństwa (12 par). Gra na zasadzie memo. Dzieci 

dopasowują do siebie odpowiednie obrazki (np.. biały kot-czarny kot, czyste kalosze-brudne 

kalosze). Wym.  ok. 19x19cm

58 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Gra logopedyczna przeznaczona do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: J-R oraz ich 

prawidłowej wymowy, ćwiczenia słuchu fonemowego, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej 

oraz wzrokowej.

W skład zestawu wchodzą:

• 27 par obrazków  (po 2 obrazki na każdej karcie) umieszonych na sztywnych kartonikach, 

jednostronnych o wym ok .: 8,2 x 4,9 cm

• 27 par wyrazów (po 2 wyrazy na każdym pasku) umieszonych na sztywnym kartonowym pasku, 

jednostronnym o wym.ok 8,2 x 1,4 cm.

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 12,4 x 21,7 x 3,1 cm. 

Strona 7



59 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Gra logopedyczna przeznaczona do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: L-J oraz ich 

prawidłowej wymowy, ćwiczenia słuchu fonemowego, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej 

oraz wzrokowej.

W skład zestawu wchodzą:

• 27 par obrazków  (po 2 obrazki na każdej karcie) umieszonych na sztywnych kartonikach, 

jednostronnych o wym ok .: 8,2 x 4,9 cm

• 27 par wyrazów (po 2 wyrazy na każdym pasku) umieszonych na sztywnym kartonowym pasku, 

jednostronnym o wym.ok 8,2 x 1,4 cm.

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 12,4 x 21,7 x 3,1 cm. 

60 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Gra logopedyczna przeznaczona do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: L-R oraz ich 

prawidłowej wymowy, ćwiczenia słuchu fonemowego, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej 

oraz wzrokowej.

W skład zestawu wchodzą:

• 27 par obrazków  (po 2 obrazki na każdej karcie) umieszonych na sztywnych kartonikach, 

jednostronnych o wym ok .: 8,2 x 4,9 cm

• 27 par wyrazów (po 2 wyrazy na każdym pasku) umieszonych na sztywnym kartonowym pasku, 

jednostronnym o wym.ok 8,2 x 1,4 cm.

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 12,4 x 21,7 x 3,1 cm. 

61 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Gra logopedyczna przeznaczona do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: Ż(RZ), Z oraz ich 

prawidłowej wymowy, ćwiczenia słuchu fonemowego, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej 

oraz wzrokowej.

W skład zestawu wchodzą:

• 27 par obrazków  (po 2 obrazki na każdej karcie) umieszonych na sztywnych kartonikach, 

jednostronnych o wym. ok: 8,2 x 4,9 cm

• 27 par wyrazów (po 2 wyrazy na każdym pasku) umieszonych na sztywnym kartonowym pasku, 

jednostronnym o wym ok.: 8,2 x 1,4 cm.

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 12,4 x 21,7 x 3,1 cm. 

62 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Układanka obrazkowa z głoskami: CZ-C, D-G przeznaczona do zabaw dydaktycznych i ćwiczeń 

logopedycznych: w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej, 

wzrokowej, szybkim odnajdywaniu takich samych elementów.

Zestaw zawiera:

• 54 kartoniki o wym.ok: 7,5 x 3,7 x 3,7 x 10,9 cm z parą ilustracji na każdym

• 2 talie kart o wym.ok  5,8 x 8,4 cm zapakowane w pleksi 

Całość zapakowana w kartonowe pudełko o wym. ok: 10,6 x 15,1 x 8 cm z rączką.

63 Domino 

logopedyczne

szt. 2 Układanka obrazkowa z głoskami: K-T, SZ-S przeznaczona do zabaw dydaktycznych i ćwiczeń 

logopedycznych: w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej, 

wzrokowej, szybkim odnajdywaniu takich samych elementów.

Zestaw zawiera:

• 54 kartoniki o wym.: 7,5 x 3,7 x 3,7 x 10,9 cm z parą ilustracji na każdym

• 2 talie kart o wym. 5,8 x 8,4 cm zapakowane w pleksi 

Całość zapakowana w kartonowe pudełko o wym.: 10,6 x 15,1 x 8 cm z rączką.

64 Gra szt. 2 Gra typu Wieże Pomoc doskonaląca precyzje ruchów, koncentrację, ale także znajomość kolorów. 

Gracze otrzymują bambusowe płytki. Wygrywa ten, który najszybciej zapełni ją zebranymi 

chwytakiem kulkami.  Kulki umieszczone są na specjalnych kolorowych wieżach, gracz nie może 

używać rąk do przenoszenia ich na płytkę. Calość zapakowana w barwne, trwałe opakowanie w 

formie tuby.

65 Gra szt. 2 Gra pamięciowa  typu Zgadywanka umożliwiająca zabawę nawet dla 4 osób. Dzieci muszą 

zapamiętać rozmieszczenie barwnych obrazków. Po kolei odwracają je na rugą stronę i odgadują jaki 

obrazek kryje się pod spodem.Za trafną odpowiedź otrzymują żetony. Zestaw zawiera 48 twardych 

tafelków,  żetony oraz opis czterech gier.

66 Gra - ukladanka szt. 2 Zestaw typu Mieszkańcy Świata zawiera układankę i cztery edukacyjne gry.  Zadaniem pomocy jest 

zapoznanie dziecka z różnymi narodowościami i jej mieszkańcami. Gracze poznają różnice jakie 

występują u mieszkańców różnych stron świata ( kolor skóry, kształt oczu, stroje narodowe itp.) oraz 

dowiadują się podstawowych wiadomości na temat krajów. Zestaw zawiera 48 dwustronnych, 

twardych puzzli

67 Gra szt. 2 Obrazkowa loteryjka typu Pory roku przedstawiająca zmiany zachodzące w przyrodzie we 

wszystkich porach roku. Podczas gry każde dziecko jest inną porą roku. Należy poprzez dotyk 

odnaleźć odpowiednie elementy pasujące do obrazka.

68 Misie - liczmany szt. 2 Zestaw plastikowych misiów w 4 kolorach (żółte, czerwone, niebieskie, zielone) i 3 wielkościach.  

W zestawie 96 elementów. Całość zapakowana w plastikowe wiaderko.

69 Puzlle szt. 2 Puzzle o wym. min.14,5 x 14,5 cm grubość 1,8cm przedstawiające uprawę truskawki.  W zestawie 4 

układanki pokazujące kolejno etapy rozwoju. 30 elementów, na odwrocie obrazków zamieszczona 

numeracja pomagająca w ułożeniu obrazka.

70 Puzlle szt. 2 Puzzle o wym. min. 14,5 x 14,5 cm grubość 1,8cm przedstawiające uprawę jabłek.  W zestawie 4 

układanki pokazujące kolejno etapy rozwoju. 30 elementów, na odwrocie obrazków zamieszczona 

numeracja pomagająca w ułożeniu obrazka.

71 Puzzle szt. 2 Puzzle o wym. min.14,5 x 14,5 cm grubość 1,8cm.  W zestawie 4 układanki pokazujące kolejno 

etapy rozwoju kaczki. 30 elementów, na odwrocie obrazków zamieszczona numeracja pomagająca w 

ułożeniu obrazka.

72 Puzzle szt. 2 Puzzle o wym. min.14,5 x 14,5 cm grubość  ok. 1,8cm.  W zestawie 4 układanki pokazujące kolejno 

etapy rozwoju motyla. 30 elementów, na odwrocie obrazków zamieszczona numeracja pomagająca w 

ułożeniu obrazka.
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73 Puzzle szt. 2 Warstwowe puzzle o wym. min.18cm x 26 cm. Układanka przedstawiające poszczególne części 

rośliny. Wykonane z drewna.

74 Logico Primo-

zaintersowania 

przedszkolaka

szt. 19 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Cyrk, Nasze ubrania, W dziecięcym pokoju.

75 Karty z rebusami szt. 2 Karty z rebusami  typu Bawie się i uczę, rebusy.Pakiet 96 kart dwustronnych. Format A5. Każda 

karta zawiera rebus oraz jego rozwiązanie - wyraz na drugiej stronie karty.

76 Tablice - emocje szt. 1 Tablice - emocje typu Alfabet emocji -  pomagają dzieciom rozpoznawać emocje oraz odpowiednio 

je nazywać. Zestaw zawiera zeszyt z propozycją ćwiczeń dla dzieci oraz tablice składające się z 6 

plansz formatu A3.

77 Gra szt. 1 Gra dydaktyczna typu Lokomotywa edukacyjna pomagająca najmłodszym w nauce dodawania i 

odejmowania. Dzieci szacują wielkości i ilości elementów poprzez rozmieszczenie ich w wagonach 

pociągu. Czas jest odmierzany przez klepsydrę. W zestawie dwanaście wagonów, ztery lokomotywy, 

ładunki, żetony.

78 Piłki buźki szt. 4 Sześć gumowych, kolorowych piłek o śr. min. 15cm. Każda z nich przedstawia inną emocję 

(nadrukowane buźki). Kolory piłek: żółta, pomarańczowa, czerwona, zielona, niebieska, fioletowa. 

Pomaga w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz uczy kolorów.

79 Liczydło szt. 10
Drewniane liczydło  typu Żyrafa o wym. min. Szer. 21cm wys. 28 cm. Boki przedstawiają wizerunek 

uśmiechniętej żyrafy. Zawiera 10 prętów na które nawleczone są barwne koraliki 

80 Symetric szt. 2 Pomoc dydaktyczna przygotowujaca do nauki pisania, ćwicząca zręczność oraz koncentrację.  

Zadaniem dziecka jest rysowanie symetrycznych wzorów. Zestaw zawiera:

• Tabliczkę o wymiarach ok : 44,5 x 32 cm, wykonaną z płyty o gr.ok  3 mm , ograniczoną listwą 

drewnianą na krótszym i dłuższym boku.

• Kopertę  z przezroczystymi kartami – wzorami; karty o wym. ok 29,6  x 20,9 cm

81 Gra szt. 2 Gra typu Małe, większe i największe -  wyzwala pozytywne emocje, ćwiczy koncentrację, rozwija 

pamięć. Zadaniem dzieci jest ułożenie zwierzątek we właściwej kolejności - od najmniejszego do 

największego. Tworzenie szeregów pozwola na nabycie pierwszych matematycznych umiejętności. 

Zestaw zawiera 40 elementów - 8 kompletów po 5 puzzli. Całość zapakowana jest w kolorowe 

pudełeczko o wymiarach: ok  3,5 x 27,5 x 18,5 cm.

82 Gra szt. 2 Gra-loteryjka typu Skacząca piłeczka doskonaląca kontrolę oddechu i ćwicząca mięśnie w obrębie 

jamy ustnej. , artykulacyjnego i fonacyjnego. Zawartość zestawu:

• Wysoka plastikowa ramka o wym ok.: 20,4 x 20, 4 x 4,4 cm z 9 okrągłymi otworami o śr.  ok 3,5 

cm w podstawie oraz z otworem umożliwiającym wsunięcie w podstawę płaskiego panela z 

tworzywa z obrazkami zwierząt

• 4 tacki dwustronne  z 9 okrągłymi otworami  z rysunkami zwierząt  lądowych po jednej stronie i 

zwierząt wodnych po drugiej

• 2 dwustronne panele ze sztywnego tworzywa,  do wsunięcia w podstawę ramki; jeden ze torem i 

zaznaczonym kierunkiem, drugi z postaciami zwierząt lądowych i wodnych

• 36  jasno szarych okrągłych żetonów-przykrywek o śr. ok 3,5 cm

• 1 piłeczka do ping ponga

• 6-stronicowa książeczka-instrukcja o wym.ok : 14 x 20,9 cm

83 Komplet 

artykułów 

plastycznych

szt. 1
W skład wyprawki wchodzą: 

Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory -   8 szt. 

Kredki ołówkowe heksagonalne 24 kolory - 6 szt. 

Kredki świecowe 64 kolory w wiaderku - 2 szt.

Kredki świecowe 12 kolorów - 6 szt. 

Pastele olejne 16 kolorów - 8 szt. 

Flamastry 24 kolory - 8 szt. 

Flamastry Jumbo 12 kolorów - 6 szt. 

Farby plakatowe 10ml 6 kolorów - 32 szt. 

Farby do malowania palcami 10 kolorów - 8 szt.

Farby do malowania palcami 5 kolorów - 6 szt. 

Farby akwarelowe duża pastylka 12 kolorów - 8 szt.

Farby akwarelowe paletka 12 kolorów - 6 szt. 

Pędzelki szkolne (3 rozmiary) - 192 szt. 

Nożyczki dziecięce - 64 szt. 

Klej w płynie 500g - 10 szt. 

Klej w sztyfcie - 8 szt.

Plastelina 12 kolorów - 14 szt. 

Blok papierów kolorowych A4 - 64 szt. 

Bristol biały A1 - 100 arkuszy. 

Bristol kolorowy A1 - 100 arkuszy. 

Papier ksero A4 - 1000 arkuszy. 

Druciki kreatywne 8 kolorów - 200 szt. 

Bibuła MIX kolorów 10 kolorów – 140 szt. 

Bibuła gładka MIX (12 arkuszy) - 16 szt. 

Kubek niekapek - 32 szt.

Szkoła Podstawowa w Mazowszu
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Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Domek plastikowy szt. 1 Plastikowy domek typu Zamek - kamienna osada z fasadą, platformą i wieżą obserwacyną i 

zjeżdżalnią. Wewnątrz znajduje się imitacja kominka. Min. wymiary: 117 x 70 x 124 cm.

2 Kącik gospodyni szt. 1 Zestaw wyposażony w kuchenkę mikrofalową, lodówkę, piekarnik, zlewozmywak, telefon i pralkę, 

odatkowo pralka z blatem do prasowania oraz żelazko.   W zestawie   rownież: talerzyki, kubki, 

filiżanki i sztućce. Drugą część stanowi pralnia z miejscem do prasowania oraz żelazko.  Min. 

wymiary: 114 x 114 x 43 cm.

3 Kasa sklepowa z 

akcesoriami 

szt. 1
Edukacyjna kasa sklepowa o wymiatach 35 x 19 x 14 cm ze skanerem, czytnikiem kart,ruchomą 

taśmą, po której przesuwają się produkty. W skład kompletu wchodzą również: karty płatnicze, różne 

produkty spożywcze, koszyk na zakupy oraz plastikowe pieniązki.  Posiada również efekty 

dźwiękowe i świetlne. Kasa zasilana jest bateriami. Min.wymiary: 39,5 x 20,5 x 17cm.

4 Wózek z klockami szt. 1 Zestaw zawiera  wózek z naturalnego drewna oraz drewniane klocki. Wózek posiada pokrywkę z 

otworami umożliwiającymi dziecku sortowanie klocków wg ich kształtu. Dołączone klocki 

wykonane są w różnych kształtach i kolorach (koło, trójkąt, kwadrat, prostąkąt). wymiary całego 

zestawu   min. 26x10x26 cm ; 29 elemntów

5 Klocki szt. 1 Zestaw 500 klocków typu jeżyki umożliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. System 

montażu ułatwia wzajemne łączenie elementów tworząc mniejsze bądź większe budowle. Całość 

zapakowana jest w poręczny plastikowy pojemnik z przykrywka,

6 Klocki szt. 1 Jest to zestaw różnokolorowych klocków ( 350 szt.)o wielu ciekawych kształtach dających 

możliwość tworzenia różnorodnych budowli. W zestawie znajdują się elementy niezbędne do 

budowy domu, czy też innego budynku, takie, jak okna, drzwi, dach, filary i barierki, jak również 

elementy do budowy pojazdów. Całość zapakowana jest w poręczny plastikowy pojemnik z 

przykrywką o wymiarach ok. 59,5 x 39,5 x 34 cm .

7 Wózek dla lalek szt. 1
Wózek głęboki dla lalek. Korpus w odcieniach zieleni. Wyposażony jest w opuszczany daszek, 

torebeczkę na dziecięce drobiazgi oraz wyjmowane nosidełko dla lalki.  Pod wózkiem zamontowany 

jest materiałowy koszyk na akcesoria dla lalek. Posiada gumowe koła. 

8 Wózek dla lalek szt. 1
Wózek głęboki dla lalek. Korpus w odcieniach koloru niebieskiego. Wyposażony jest w opuszczany 

daszek, torebeczkę na dziecięce drobiazgi oraz wyjmowane nosidełko dla lalki.  Pod wózkiem 

zamontowany jest materiałowy koszyk na akcesoria dla lalek. Posiada gumowe koła. 

9 Lalka szt. 1 Lalka "twarda", która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki ok. 35 cm. 

10 Lalka miękka szt. 1 Lalka, która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. Wymiary lalki 

ok. 35 cm. 

11 Lalka duża szt. 1 Duża lalka niemowlak w ubranku, 3 rodzaje. Wymiar.: 56 cm

12 Lalka funkcyjna szt. 1 Lalka funkcyjna: pijąca i sikająca. W zestawie : lalka , butelka, grzechotka, miseczka i kubeczek, 

widelec, łyżka, pielucha i sliniak. . Wymiary min.: 43 cm.

13 Flet szt. 2 Drewniany malowany flet do nauki gry.Wysokość min.: 20 cm. 

14 Tamburyn z 

membraną

szt. 2 Kolorowy tamburyn z membraną o śr. 15 cm wykonany z malowanego, lakierowanego drewna. 4 

pary metalowych talerzyków, dziurka na palec.

15 Marakasy szt, 3
Instrument muzyczny wykonany w całości z drewna o wysokości całkowitej min. 19 cm. Średnica 

części eliptycznej – grzechoczącej – powinna wynosić min. 5 cm i mieć wysokość min. 8,5 cm. 

Instrument nie powinien mieć widocznych łączeń. Drewniana rączka powinna mieć wysokość m.in. 

11 cm  i być pomalowana bezbarwnym, nietoksycznym lakierem ekologicznym, natomiast górna 

część grzechocząca farbą w min. dwóch kolorach i wypełniona kulkami.

Komplet powinien zawierać 2 sztuki w tych samych kolorach. 

16 Zestaw 

instrumentów

szt. 1
Zestaw instrumentów o zróżnicowanej barwie i sile dźwięku. Instrumenty zapakowane w praktyczną 

torbę z mocnego, trwałego materiału. Wewnątrz znajduje się 6 kieszeni  na instrumenty. Konstrukcja 

torby ma umożliwiać zawieszenie jej na ścianie. Wytrzymałe, regulowane rączki z metalowymi 

sprzączkami oraz trwała tkanina mają zabezpieczać torbę przed zniszczeniem i zakurzeniem 

instrumentów.

W skład zestawu wchodzić powinno co najmniej 30 składowych (wszystkich elementów), w tym:  

tamburyn z membraną, tamburyn, 2 marakasy, 5 trójkątów, 2 kastaniety, drewniane pudełko 

akustyczne, tonblok, podwójny tonblok, podwójny tonblok z tarką, kołatka, guiro meksykańskie.

17 Ser szwajcarski szt. 1 Duża dwustanowiskowa gra manipulacyjna. Dzieci pociągają za za sznurki  w taki sposób, aby kulka 

umieszczona w czerwonym uchwycie przemieszczała się po planszy  i nie wpadła do środka. 

Wykonana z drewna, wymiary min. szer. 59 cm, wys. 120 cm

18 Marionetki szt. 1
Zestaw 5 drewnianych, ręcznie malowanych marionetek w kolorowych, materiałowych ubrankach. 

Barwne postaci o wys.  ok 30 cm, do nóg, rąk oraz głów przymocowane białe sznureczki, na końcach 

połączone w małej listewce. Dziecko pociągając za sznurki wprawia marionetkę w ruch. W zestawie 

Król, Królewna, Czarnoksiężnik, chłopiec, clown. 

19 Wywrotka do 

piasku 

szt 1 Mała wywrotka wykonana z trwałego plastiku o wymiarach min. 36x23.5x22 cm z kierowcą i 

pasażerem.  Na przodzie wywrotki znajduje się oczko, do którego można przywiązać sznureczek, 

ułatwiający dziecku ciągnięcie pojazdu.
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20 Samochód z 

akcesoriami do 

piasku 

szt. 1 Zestaw do zabawy w piasku, który zawiera kolorową  wywrotkę na sześciu kołach ,  foremki do 

piasku w kształcie zwierzątek, łopatkę, grabki, dwa wiaderka oraz konewkę. Całość zapakowana jest 

w siateczkę.

21 Wywrotka  szt. 1 Samochód o długości min. 55 cm i  nośności do ok  150 kg. Wywrotka posiada otwierany kiper oraz 

wygodny uchwyt. 

22 Duży traktor z 

przyczepą  

szt. 1
Zestaw składa się z  z traktora oraz przyczepy o łącznej długości  min.120 cm. Min. nośność traktora - 

100 kg, min. nośność przyczepy - 60 kg. Dodatkowym wyposażeniem zestawu jest rączka, która 

zamontowana do przyczepy przekształca ją w samodzielny wózek, do przewożenia róznego rodzaju  

przedmiotów. Przyczepa ma otwieraną tylną klapkę, 

23 Wózek przyczepa szt. 1 Przyczepa o długości  min.95 cm, . Wytrzymuje ciężar do 60 kg.  Przyczepa ma otwieraną tylną 

klapkę, co umozliwa łatwe zsuwanie znajdujących się na niej przedmiotów. 

24 Śmieciarka szt. 1
Posiada ruchome elementy takie jak klapka po boku otwierana do góry, podnoszony kontener oraz 

rozchylaną tylną klapkę, dzięki czemu łatwo wysypać z jej środka "śmieci".  Do zsestawu dołączony 

jest kosz na śmieci o wysokości ok 10 cm, który jest na kółkach i ma otwieraną klapę. Z tyłu 

znajduje się  podnośnik, na którym umieszcza się kosz i za pomocą dźwigni wysypuje jego 

zawartość do kontenera. Min. wymiary zestawu: 37x21x16 cm. 

25 Straż pożarna do 

samodzielnego 

montażu 

szt. 1
Pojazd służb ratunkowych na sześciu dużych kołach, przeznaczony do samodzielnego montażu. W 

zestawie znajdują się  43 elementy, śrubokręt do rozmontowania (i do zmontowania) pojazdu oraz 

cztery pachołki ostrzegawcze w kolorze czerwonym. Pojazd ten posiada równiez wysuwana drabinę.

26 Układanka szt 1
Ukladanka typu Obrazkowe zbiory. Produkt wykonany z naturalnego drewna. Na pomoc składa się 

drewniana podstawka o wym. min.31x31 cm oraz 36 kafelków z kolorowymi obrazkami. Dziecko 

musi tematycznie dopasować odpowiednie obrazki w zbiory tematycczne. W każdej tematyce 

występuje jeden obrazek na którym znajdują się wszystkie obrazki z danego zbioru. 

27 Gra 

sprawnościowa 

szt. 1 Gra sprawnościowa typu Rzut do celu. Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo, tak aby 

krążek zatrzymał się na podstawie. W zestawie: czarny stelaż z kolorowymi zakończeniami  o 

wym.ok 50 x 50 x 18 cm, 2 podpórki, 5 kolorowych krążków.

28 Ringo szt. 1 6 gumowych kółek o średnicy ok. 16,5 cm i grubości ok. 1 cm. Elastyczne obręcze w kolorach: 

czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,fioletowy.

29 Plaster miodu szt. 2
Dwustronna, edukacyjna gra planszowa, która doskonali spostrzegawczość, uczy współzawodnictwa, 

pracy w grupie lub indywidualnej. Zadaniem dziecka jest odnalezieniena  planszy tych samych 

obrazków. Gra rozwija umiejętność odnajdywania różnic i podobieństw oraz uczy nazywania 

przedmiotów na obrazkach.Zawartość: plansza złożona z siedmiu części, dwustronnie zadrukowana 

(z jednej strony obrazki, a z drugiej litery małe i duże oraz cyfry), 

30 Tunele i namioty 

do zabawy

szt. 1 Kolorowe tunele do zabaw ruchowych wykonane z miękkiego materiału. Mogą służyc jako tory 

przeszkód lub kryjówki dla dzieci. Trzy kryjówki (domki, namioty) oraz 3 tunele stanowiące 

przejścia pomiedzy nimi.

31 Mata piankowa szt. 1 Mata typu Zwierzaki Piankowe elementy w 6  kolorach , które po złożeniu tworzą matę o wym. 

Min.200 x 100 cm. Oprócz maty z elementów zestwu można złożyć 3 różne bujaczki dla dzieci (np. 

Bujak konik).

32 Wąż spacerowy szt 1  Wąż uszyty z materiału łatwego w utrzymaniu czystości. Posiada 26 uchwytów-  na spacery dla 

grupy dzieci oraz nauczyciela.Długość 6 metrów.

33 Woreczki z 

groszkiem 

szt. 1
Woreczki z groszkiem przeznaczone do rzucania, łapania i chwytania. Wykonane z bawełny; w 

zestawie 4 kolory: czerwony, zielony, żółty, granatowy. Wielkość 1 woreczka ok. : 11 x 8 cm.

34 Gra szt 1
Gra typu Abecadło przedszkolaka, dzięki której dzieci poznają litery i obrazki z nimi kojarzone, a 

także uczą się nazw przedmiotów i sposobu pisowni. W zestawie: 3 plansze i 27 obrazków.

35 Karty z rebusami szt 3  Karty typu Bawię się i uczę. Rebusy.Pakiet 96 kart dwustronnych. Format A5. Każda karta zawiera 

rebus oraz jego rozwiązanie - wyraz na drugiej stronie karty.

36 Bajki w zielonych 

sukienkach

szt. 2 Bajki w zielonych sukienkach autor. Anna Mikita. Zbiór humorystycznych utworów o tematyce 

ekologicznej. . Porusza temat ochrony środowiska, oszczędność wody, segregowanie odpadów, 

zdrowe odżywianie itp.

37 Logico PRIMO - 

Trzylatek poznaje 

świat

szt. 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami,które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, 

wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.: Przedszkole trzylatka, Jeden 

dzień z Anią i Piotrusiem,Trzylatek. Bawię się i uczę

38 Logico PRIMO - 

Zabawy 

czterolatka

szt 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Przedszkole Czterolatka; Patrz i mów; Dziecięce zabawy.

39 Logico PRIMO - 

Zainteresowania 

przedszkolaka

szt. 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Cyrk, Nasze ubrania, W dziecięcy pokoju.
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40 Gra szt. 1 Gra typu Wieże . Pomoc doskonaląca precyzje ruchów, koncentrację, ale także znajomość kolorów. 

Gracze otrzymują bambusowe płytki. Wygrywa ten, który najszybciej zapełni ją zebranymi 

chwytakiem kulkami.  Kulki umieszczone są na specjalnych kolorowych wieżach, gracz nie może 

używać rąk do przenoszenia ich na płytkę. Calość zapakowana w barwne, trwałe opakowanie w 

formie tuby.

41 Symetric szt 2 Pomoc dydaktyczna przygotowujaca do nauki pisania, ćwicząca zręczność oraz koncentrację.  

Zadaniem dziecka jest rysowanie symetrycznych wzorów. Zestaw zawiera:

• Tabliczkę o wymiarach ok: 44,5 x 32 cm, wykonaną z płyty o gr.  ok 3 mm (wierzch biały, spód w 

kolorze drewna), ograniczoną listwą drewnianą na krótszym i dłuższym boku.

• Kopertę  z przezroczystymi kartami – wzorami; karty o wym. ok 29,6  x 20,9 cm

42 Piłki buźki szt 1 Sześć gumowych, kolorowych piłek o śr. Ok. 15cm. Każda z nich przedstawia inną emocję 

(nadrukowane buźki). Kolory piłek: żółta, pomarańczowa, czerwona, zielona, niebieska, fioletowa. 

Pomaga w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz uczy kolorów.

43 Opowiem Ci 

Mamo

szt. 1
Zabawa dydaktyczna, polegajaca na właściwym ułożeniu kart tak, aby powstała logiczna historyjka.  

Gra zawiera 40 obrazków ( 20 plansz) oraz instrukcję, Wym. ok. 19,5 cm x 18 cm x 5 cm.

44 Opowiem Ci 

Mamo 2

szt. 1
Zabawa dydaktyczna, polegajaca na właściwym ułożeniu kart tak, aby powstała logiczna historyjka.  

Gra zawiera 40 obrazków ( 20 plansz) oraz instrukcję, Wym. ok. 19,5 cm x 18 cm x 5 cm. Część 2

45 Ładnie mówię 

głoski K G H

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: K, G, H.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym min..: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiających pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiających podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoską w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym ok.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym. ok: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

46 Ładnie mówię 

głoski S Z C DZ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: S, Z, C, DZ .

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

47 Ładnie mówię 

głoski Ś Ź Ć DŹ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 30 obrazków (15 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 10 obrazków (5 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

48 Ładnie mówię 

głoski SZ Ż CZ 

DŻ

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ .

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 32 obrazki (16 par) przedstawiające pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 24 obrazki (12 par) przedstawiające podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 14 obrazków (7 par) z głoskami w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

49 Ładnie mówię 

głoskę R

szt. 1 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę głoski R.

Zestaw zawiera 70 jednostronnych kart o wym.: 8,9 x 8,9 cm, w tym:

• 26 obrazków (13 par) przedstawiających pojedynczy przedmiot i odpowiadające mu zdjęcie kilku 

przedmiotów

• 28 obrazków (14 par) przedstawiających podwójne zdjęcia tych samych przedmiotów

• 16 obrazków (8 par) z głoską w różnej lokalizacji

Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko o wym.: 21,8 x 23 x 3,9 cm i zawiera książeczkę-

instrukcję o wym.: 14,8 x 14,8 cm z propozycjami gier i zabaw.

50 Liczydło szt 1
Drewniane liczydło typu Żyrafa o wym min. szer. 21cm wys. 28 cm. Boki przedstawiają wizerunek 

uśmiechniętej żyrafy. Zawiera 10 prętów na które nawleczone są barwne koraliki.

51 Gra szt. 1
 Gra typu Ogród Kwiatowy, w której uczestnicy gromadzą jak najwięcej kwiatów na swojej łące. W 

zestawie: 4 łąki, 16 środków, 16 łodyg, 124 płatki, 12 elementów gąsienicy, sznurek.

52 Drzewo smutku i 

radości

szt. 1 Pomoc dydaktyczna składa się z dwóch drzewek o wymiarach ok 75 x 120 cm-radosne i smutne, do 

których dołączone są zielone listki o wymiarach ok 10 x 15 cm z pozytywnymi i negatywnymi 

nazwami  cech i uczuć (pesymizm, optymizm, zazdrość, czułość, obojętność, wrażliwość, niedbałość, 

uznanie, lekkomyślność, wyrozumiałość, wulgarność, przyjaźń, brak motywacji, spokój, miłość itp.). 

Zestaw dopelniają 34 drewniane kołeczki, lniany woreczek, kostka do gry z ilustracjami emocji oraz 

instrukcja.

Strona 12



53 Zestaw listków z 

ilustracjami do 

drzewka smutku i 

radości

szt. 1
Ilustracje te  stanowią zestaw uzupełniający do edukacyjnego drzewka. W skład zestawu wchodzi 36 

kolorowych ilustracji przedstawiających negatywne i pozytywne emocje. Iluistracje są namalowane  

na listkach i zapakowane w woreczek.

54 Gra szt. 1 Gra typu Wesoła Rodzinka.Dwanaście plansz-obrazków tematycznych. Znajdują się na nich rysunki, 

które trzeba ze sobą skojarzyć. Przy rysunkach umieszczono punkty do sprawdzania prawidlowej 

odpowiedzi. Dziecko sprawdza je dotykając specjalnym długopisem. Jeśli odpowiedź jest 

prawidlowa to długopis świeci.  

55 Gra szt. 1 Gra dydaktyczna typu lokomotywa edukacyjna pomagająca najmłodszym w nauce dodawania i 

odejmowania. Dzieci szacują wielkości i ilości elementów poprzez rozmieszczenie ich w wagonach 

pociągu. Czas jest odmierzany przez klepsydrę. W zestawie dwanaście wagonów, ztery lokomotywy, 

ładunki, żetony.

56 Gra szt. 1 Gra pamięciowa typu Zgadywanka odwracalna umożliwiająca zabawę nawet dla 4 osób. Dzieci 

muszą zapamiętać rozmieszczenie barwnych obrazków. Po kolei odwracają je na rugą stronę i 

odgadują jaki obrazek kryje się pod spodem.Za trafną odpowiedź otrzymują żetony. 48 twardych 

tafelków,  żetony oraz opis czterech gier.

57 Zestaw do nauki 

czasu

szt. 1
Zestaw przeznaczony do nauki godzin  dla całej klasy.  Jeden zegar demonstracyjny dla nauczyciela 

(śr.ok 34 cm) i 24 male zegary dla uczniów (śr. ok. 10 cm). Wykonane z plastiku, 

58 Gra szt. 1
gra typu kuferek bystre oczko.Kuferek ten zawiera 96 dwustronnych kartoników oraz 4 dwustronne 

plansze, dzięki którym dzieci ćwiczą spostrzegawczość, refleks, pamięć, analizę wzrokową i 

słuchową, uczą się rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Zabawa polega na odnajdywaniu 

obrazka z kartonika na planszach. W instrukcji opisanych jest 8 gier.. Liczba graczy 1-4.

59 Mali Einsteini – 

miejsca na świecie 

szt. 1 Karty obrazkowe z Małymi Einsteinami w ciekawy sposób poszerzają słownictwo dziecka oraz jego 

wiedzę o świecie. Karty zaprojektowane tak, aby stymulować wyobraźnię i intelekt dziecka, 

wzbogacić słownictwo.

60 Duża stacja 

pogody  

szt 1 Pięć urządzeń pomiarowych zamieszczonych w jednej stacji. Jeden podłużny termometr oraz 5 

okrąglych yurządzeń pomiarowych: kompas, barometr, higrometr, termometr kołowy. Zestaw z 

rączką umożliwiającą wygodne przenoszenie zestawu.

61 Gra szt. 1
Gra typu kartoteka pory roku i zegar pozwala najmłodszym w sposób spontaniczny i zabawny 

zrozumieć czym jest czas i cykle czasu. Pory roku, dni tygodnia i zegar są przedstawione w grze w 

sposób tematyczny za pomocą gotowych modeli, ilustracji oraz elementów pozwalających na 

autokorektę. W zestawie:  drzewka pór roku z 16 elementami, kwiatek z zegarem , 8 obrazków z 

czynnościami, Dżdżownicę i 7 kartoników z dniami tygodnia.  Calość zapakowana w kolorowe 

pudełko o wymiarach ok : 34,5 x 4,8 x 25,5 cm.

62 Obecność z 

miarką wzrostu 

szt. 1
Miarka umożliwia dokonanie pomiaru wzrostu dzieci do 140 cm. Zestaw stanowi: drewniana tablica 

o wymiarach ok. 91 x 30 cm, zawierająca 26 ruchomych znaczków indywidualnych, które 

umozliwiają odnotowanie obecności/nieobecności dziecka  na zajęciach, instrukcja oraz płyta CD 

zawierająca wzory 26 znaczków indywidualnych, które nauczyciel może wydrukować i wykorzystać.

63 Gra szt. 1
Gra typu cyfry i pierwsze działania  -układając szyję żyrafy z kolorowych puzzli dzieci uczą się 

liczyć do 10. Gra zawiera również 13 kart z działaniami arytmetycznymi, na których odwrocie po 

prawidłowym złączeniu ułoży się obrazek ze zwierzakiem. Na koniec za pomocą kart ze śladami 

zwierząt i numerami  można przeprowadzać wiele zabaw jednocześnie ucząc się liczyć.  Zestaw 

zawiera: żyrafę z 10 kartami,  obrazki zwierząt, które powstają z połączenia elementów w wyniku 

dodawania-10, karty ze śladami zwierząt-25.

64 Komplet art. 

plastycznych

szt 1
W  skład zestawu wchodzą: Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory - 12 szt. Kredki świecowe 64 

kolory w wiaderku -  3szt. ,Pastele olejne 16 kolorów - 12 szt. ,Flamastry 24 kolory -  12 szt. Farby 

plakatowe 10ml 6 kolorów - 30 szt. Farby do malowania palcami 10 kolorów - 12 szt. Farby 

akwarelowe duża pastylka 12 kolorów - 12 szt. Pędzelki szkolne (3 rozmiary) - 180 szt. Nożyczki 

dziecięce - 60 szt. ,Klej w płynie  500g -12 szt. Plastelina 12 kolorów - 12 szt. Blok papierów 

kolorowych A4 - 60 szt. Bristol biały A1 - 90 arkuszy. Bristol kolorowy A1 - 90 arkuszy. Papier 

ksero A4 - 1500 arkuszy. Druciki kreatywne 8 kolorów - 300 szt. Bibuła MIX kolorów 10 kolorów – 

120 szt. Bibuła gładka MIX (12 arkuszy) - 15 szt. Kubek niekapek - 30 szt.

Szkoła Podstawowa w Osówce

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Bujak szt. 2 Bujak na biegunach  typu zebra o wymiarach  ok 75 x 41 x 53 cm. Posiada miękki  pokrowiec w 

kształcie zebry, zapewniający dziecku komfort i wygodę podczas zabawy. Po demontażu płozy, zebra 

staje się stabilnym jeździkiem na 4 kółeczkach. Max waga dziecka: 23 kg

2 Klocki szt. 1 Zestaw 250 klocków typu geometryczne kształty -figury geometrycznych z tworzywa sztucznego 

(wysokość/grubość klocka ok 0,5 cm) w 6 kształtach i w 6 kolorach. Umożliwia szereg ćwiczeń – z 

symetrii, obliczanie pól, obwodów, wizualizację części ułamkowych, tworzenie wielu figur, wzorów 

i obrazów. 
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3 Kuchenka szt. 1
Kuchenka wykonana z drewna (kolor naturalny, nogi koloru czerwonego). Posiada otwierany 

piekarnik- drzwiczki umożliwiają zaglądanie do środka. Ponadto wyposażona w palniki oaz 

niezbedne przybory kuchenne wykonane z drewna takie jak: patelnia, garnek, łopatki, solniczka i 

pieprzniczka itp. lącznie 20 elementów. Wymiary kuchenki  ok. szr. 54cm, wys. 80 cm, gł. 35 cm

4 Owoce w koszyku  szt. 1
Owoce w koszyku wykonane z tworzywa sztucznego.

5 Warzywa w 

koszyku   

szt. 1
warzywa  w koszyku wykonane z tworzywa sztucznego.

6 Klocki szt. 1 Zestaw 500 klocków  typu jeżyki umożliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. System 

montażu ułatwia wzajemne łączenie elementów tworząc mniejsze bądź większe budowle. Zabawa 

klockami stymuluje wyobraźnię dziecka oraz jest świetnym ćwiczeniem umiejętności manualnych. 

Całość zapakowana jest w  plastikowy pojemnik.

7 Klocki szt. 1 Zestaw 800 kolocków typu listki umożliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. Całość 

zapakowana jest w  plastikowy pojemnik z przykrywka, który ułatwia utrzymanie porządku  w sali 

zabaw.

8 Klocki szt. 1 Zestaw klocków składający się ze 180 elementów. Wśród nich części w kształcie główek zwierząt, 

które w połączeniu z innymi klockami układają się w postać wybranego zwierzątka. Klocki 

zapakowane w  plastikowy pojemnik z przykrywką.

9 Lalka śpiąca szt. 1 Lalka "twarda" która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki ok.. 35 cm. 

10 Lalka szt. 1 Lalka miękka , która ma ruchome powieki. Po ułożeniu lalki w poziomie, oczka się zamykają. 

Wymiary lalki ok.. 35 cm. 

11 Lalka funkcyjna szt. 1 Lalka funkcyjna: pijąca i sikająca. W zestawie : lalka , butelka, grzechotka, miseczka i kubeczek, 

widelec, łyżka, pielucha i śliniak. Wymiary min : 43 cm.

12 Bobas z czapeczką szt. 1
 Wymiary min : 30 cm

13 Zestaw 

instrumentów

szt. 1
Zestaw instrumentów o zróżnicowanej barwie i sile dźwięku. Instrumenty zapakowane w praktyczną 

torbę z mocnego, trwałego materiału. Wewnątrz znajduje się 6 kieszeni  na instrumenty. Konstrukcja 

torby ma umożliwiać zawieszenie jej na ścianie. Wytrzymałe, regulowane rączki z metalowymi 

sprzączkami oraz trwała tkanina mają zabezpieczać torbę przed zniszczeniem i zakurzeniem 

instrumentów.

W skład zestawu wchodzić powinno co najmniej 30 składowych (wszystkich elementów), w tym:  

tamburyn z membraną, tamburyn, 2 marakasy, 5 trójkątów, 2 kastaniety, drewniane pudełko 

akustyczne, tonblok, podwójny tonblok, podwójny tonblok z tarką, kołatka, guiro meksykańskie.

14 Wywrotka szt. 1 Mała wywrotka wykonana z trwałego plastiku o wymiarach  min.36x23.5x22 cm z kierowcą i 

pasażerem. . Na przodzie wywrotki znajduje się oczko, do którego można przywiązać sznureczek, 

ułatwiający dziecku ciągnięcie pojazdu.

15 Wywrotka do 

piasku 

szt. 1
Mała wywrotka wykonana z trwałego plastiku o wymiarach 36x23.5x22 cm z kierowcą i pasażerem. 

Na przodzie wywrotki znajduje się oczko, do którego można przywiązać sznureczek, ułatwiający 

dziecku ciągnięcie pojazdu. W zestawie akcesoria do zabawy w piasku.

16 Samochód z 

akcesoriami do 

piasku 

szt. 1

Samochód platikowy z akcesoriami do piaskownicy . Min. wymiar 37x26x25 cm.

17 Duża wywrotka szt. 1  Wywrotka o długości min  55 cm i ogromnej nośności do 150 kg. Wywrotka posiada otwierany 

kiper oraz wygodny uchwyt. 

18 Duży  traktor szt. 1
Zestaw składa się z  z traktora oraz przyczepy o łącznej długości min 120 cm, nośność traktora - min 

100 kg, nośność przyczepy -  min 60 kg. Dodatkowym wyposażeniem zestawu jest rączka, która 

zamontowana do przyczepy przekształca ją w samodzielny wózek, do przewożenia . Przyczepa ma 

otwieraną tylną klapkę, co umozliwa łatwe zsuwanie znajdujących się na niej przedmiotów. Całość 

wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne.

19 Śmieciarka szt. 1 Wykonana jest z lekkiego i trwałego plastiku. Śmieciarka ta posiada ruchome elementy takie jak 

klapka po boku otwierana do góry, podnoszony kontener oraz rozchylaną tylną klapkę, dzięki czemu 

łatwo wysypać z jej środka "śmieci".  Do zsestawu dołączony jest kosz na śmieci o wysokości ok 10 

cm, który jest na kółkach i ma otwieraną klapę. Z tyłu znajduje się  podnośnik, na którym umieszcza 

się kosz i za pomocą dźwigni wysypuje jego zawartość do kontenera. Wymiary minimalne zestawu: 

37x21x16 cm.

20 Straż pożarna szt. 1 Straż Pożarna samochód plasikowy  , posiada ruchomą drabine, która obraca się dookoła własnej osi, 

podnosi się do góry i wysuwa na około 75 cm. Posiada mechanizm, dzięki któremu można ją 

podnosić do góry i ściągać na dół w bardzo łatwy sposób. 

21 Wywrotka szt. 1 Wywrotka plastikowa , która ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną 

klapę. min. wymiary 38 cm.

22 Pojemniki na 

zabawki z kółkami 

szt. 2
Duży plastikowy pojemnik z przykrywką przeznaczonony m.in. do przechowywania zabawek. 

Wyposażony jest dodatkowo w kółeczka, co zdecydowanie ułatwia dzieciom transport ulubionych 

przedmiotów i jednocześnie pozwala utrzymać porządek. Wymiarach  ok 60 x 40 x 35 cm.
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23 Stragan-teatrzyk szt. 1 Konstrukcja może służyć jako stragan, sklep lub teatrzyk. Wykonana z jasnego drewna, posiada dwa 

boczne skrzydła, na jednym z nich znajdują się kolorowe trzy półeczki, na drugim  półeczka oraz 

tablica do pisania. Środkowa część również została wyposażona w małe półki. Do całości został 

dopasowany stolik, który może slużyć np. jako lada sklepowa. Minimalne wymiary: szer. 98 cm, 

wys. 100 cm. 

24 Zestaw pacynek szt. 1 Zestaw kolorowych pacynek na palce wykonanych z pluszu. Wym. ok. 7 x 13 cm. W zestawie:  koń,  

kot,   pies, krowa, świnka,  kaczka i kogut, zając, owieczka, farmer, żona farmera, pokojówka ( 

farma)

25 Pacynka - smok szt. 1 Pacynka wykonana  z miękkiej tkaniny przedstawiajaca postac smoka z 3 głowami.Wys.  min. 30 

cm.

26 Pacynka - wróżka szt. 1
Pacynka przestawiajaca postać wróżki dł. pacynki  z czapką min. 34 cm.

27 Pacynka - król szt. 1 Pacynka przedtawiająca postać króla.  Wysokość min. 30 cm.

28 Pacynka - rycerz szt. 1
Pacynka przedstawiajaca postać rycerza. dł. pacynki  z hełmem oraz nogami min. 31 cm.

29 Pacynka -królewna szt. 1
Pacynka przedstawiajaca postać królewny. dł. pacynki min. 30 cm; 

30 Zestaw pacynek 

czerwony kapturek 

szt. 1
Zestaw 4  pacynek , wykonanych z miękkiej bawełny; każda pacynka o wys. min. 27 cm. W 

zestawie: babcia, Czerwony Kapturek, wilk, myśliwy. 

31 Przeplatanka 

dziewczyna 

szt. 2
Drewniane pudełeczko z elementami tworzącymi ubiór dziewczynki. Dziecko przeplatając kolorowe 

sznureczki musi dopasować ubranka do postaci. Wym.min. 18x22cm; 12 elementów

32 Przeplatanka 

chłopiec 

szt. 2
Drewniane pudełeczko z elementami tworzącymi ubiór chłopca. Dziecko przeplatając kolorowe 

sznureczki musi dopasować ubranka do postaci. Wym.min.  18x22cm; 10 elementów

33 Puzzle latarnia szt. 1 Drewniana układanka o wym.min. 30x21 cm. 52 elementy(ramka z jasnego naturalnego drewna oraz 

drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków powstaje obrazek 

przedstawiający m.in.. latarnię morską, domek, jezioro.

34 Puzzle ciuchcia szt. 1 Zestaw czterech układanek, każda składa się z czterech elementów. Drewniana ramka o wym. 

min.20x20 cm oraz kolorowe obrazki, które po złożeniu tworzą obrazek z ciuchcią

35 Ukladanka - 

piramida 

szt. 1 Drewniana nakladanka składająca się z czerwonej podstawy z trzpieniem oraz 6 kolorowych 

pierścieni, które można rozłożyć na pół. Połówki pierścieni łączą się ze sobą dzięki znajdującemu się 

w środku magnesowi. Złożone odpowiednio elementy tworzą barwna piramidkę. Wymiary  

min.13x17cm, ilośc elementów min. 13.

36 Zestaw historyjek szt. 1
Zestaw  typu Magnetyczne historyjki - 8 sześcioelementowych magnetycznych historyjek, których 

celem jest ustalenie kolejności zdarzeń  w ujęciu chronologicznym oraz przyczynowo-skutkowym.

 Zawartość:

• 8 historyjek obrazkowych, każda złożona z 6 magnetycznych kart o wym ok .: 5 x 6 cm. Każda z 

historyjek zapakowana w woreczek foliowy ze struną

• 3 plansze magnetyczne jednostronne, kolorowe o wym ok.:20 x 21 cm; na każdej umieszczono 6 

prostokątów o wym.: 5 x 6, cm; każdy oznaczony cyfrą od 1 do 6

• CD z kartami pracy

• książeczka „Historyjki obrazkowe”, o wym ok.: 14,8 x 21,1 cm i objętości 84

   stron, zawierająca  przykładowe scenariusze  zajęć, karty pracy, zabawy z

    wykorzystaniem metod aktywizujących.

Całość zapakowana w pudełko

37 Gra 

sprawnościowa

szt. 2 Gra sprawnościowa typu rzut do celu. Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo, tak aby 

krążek zatrzymał się na podstawie. W zestawie: czarny stelaż z kolorowymi zakończeniami  o wym. 

Ok. 50 x 50 x 18 cm, 2 podpórki, 5 kolorowych krążków.

38 Ringo szt. 1 Płaskie kolorowe ringo o średnicy  ok. 24 cm. Przeznaczone do zabaw ruchowych.

39 Ringo - zestaw szt. 2 6 gumowych kółek o średnicy ok. 16,5 cm i grubości ok. 1 cm. Elastyczne obręcze w różnych 

kolorach.

40 Namioty tunele do 

zabawy

szt. 1 Kolorowe tunele do zabaw ruchowych wykonane z miękkiego materiału. Mogą służyc jako tory 

przeszkód lub kryjówki dla dzieci. Trzy kryjówki (domki, namioty) oraz 3 tunele stanowiące 

przejścia pomiedzy nimi.

41 Wąż spacerowy szt. 1  Wąż uszyty z materiału łatwego w utrzymaniu czystości. Posiada 26 uchwytów- na spacery dla 

grupy dzieci oraz nauczyciela.Długość min. 6 metrów.

42 Piłka do skakania 

mała

szt. 1 Piłka do skakania z mocnej gumy, wyposażona w 2 uchwyty w górnej części. Średnica piłki min. 45 

cm.

43 Piłka do skakania 

duża

szt. 1 Piłka do skakania z mocnej gumy, wyposażona w 2 uchwyty w górnej części. Średnica piłki min. 55 

cm.

44 Gra ruchowa szt. 2
Gra typu Złap Piłeczkę :drewniana paletka z otworami oraz zapisanymi kolorowymi cyframi. Do 

paletki umocowana jest piłeczka na sznurku. Zabawa polega na trafieniu piłeczką w otwór. 

Przypisane cyfry oznaczają punktację. Wym  ok. 26,5 cm, średnica 16 cm
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45 Zestaw do 

korygowania wad 

postawy

szt. 1 Zestaw typu Wyspy Rzeczne - 6 kolorowych wysp o podstawie trójkąta służących do korygowania 

wad postawy i płaskostopia. W zestawie:

• 3 duże wyspy w różnych  kolorach. Podstawa w kształcie lekko zaokrąglonego trójkąta o dł. boku 

38 cm

• 3 małe wyspy w kolorach: zielony, niebieski, czerwony. Podstawa w kształcie lekko zaokrąglonego 

trójkąta o dł. boku  ok26 cm

Każda z wysp posiada antypoślizgową podstawę. Całość zapakowana w kartonowe pudełko o 

wym.ok : 36,6 x 37,5 x 11 cm

46 Ręczne bramki z 

pilką

szt. 2
Zestaw 2 ręcznych siatek zamocowanych do uchwytów. Dzieci odbijają do siebie piłkę (dołączona 

do zestawu) i łapią ją w siatkę.  Rurki tworzące stelaż wyposażone w antypoślizgowe uchwyty. 

47 Gra zręcznościowa szt. 2 Gra zręcznościowa typu Złap Piłkę .  Na  uchwycie długości ok 38 cm zamieszczono "małą obręcz". 

Do całości przymocowana jest za pomocą sznurka piankowa piłeczka o śr.  Ok. 7 cm. Zadaniem 

dziecka jest podrzucanie piłeczki w taki sposób by trafić w obręcz. 

48 Tunel prosty szt. 2 Tunel prosty służący do gier i zabaw. Wymiary min : dł. 150 cm, śr. 46 cm

49 Woreczki z 

groszkiem

szt. 4
Woreczki z groszkiem przeznaczone do rzucania, łapania i chwytania. Wykonane z bawełny; w 

zestawie 4 kolory: czerwony, zielony, żółty, granatowy. Wielkość 1 woreczka: ok. 11 x 8 cm.

50 Karty z rebusami szt. 2 Karty typu Bawię się i uczę rebusy. Pakiet 96 kart dwustronnych. Format A5. Każda karta zawiera 

rebus oraz jego rozwiązanie - wyraz na drugiej stronie karty.

51 Tablice - emocje szt. 2
 Tablice typu Alfabet emocji pomagają dzieciom rozpoznawać emocje oraz odpowiednio je nazywać. 

Zeszyt z propozycją ćwiczeń dla dzieci oraz tablice składające się z 6 plansz formatu A3.

52 Gra szt. 2
Gra typu Abecadło przedszkolaka  , dzięki której dzieci poznają litery i obrazki z nimi kojarzone, a 

także uczą się nazw przedmiotów i sposobu pisowni. W zestawie: 3 plansze i 27 obrazków.

53 Piłki buźki szt. 2 Sześć gumowych, kolorowych piłek o śr. Ok. 15cm. Każda z nich przedstawia inną emocję 

(nadrukowane buźki). 

54 Memino 

przeciwieństwa 

szt. 2 24 kartoniki, na których zamieszczone są przeciwieństwa (12 par). Gra na zasadzie memo. Dzieci 

dopasowują do siebie odpowiednie obrazki (np.biały kot-czarny kot, czyste kalosze-brudne kalosze). 

Wym.ok  19x19cm

55 Gra szt. 2
Gra pamięciowa typu zgadywanka  Dzieci muszą zapamiętać rozmieszczenie barwnych obrazków. 

Po kolei odwracają je na rugą stronę i odgadują jaki obrazek kryje się pod spodem.Za trafną 

odpowiedź otrzymują żetony.Zestaw zawiera  48 twardych tafelków,  żetony oraz opis czterech gier.

56 Zegar edukacyjny szt. 4 Nakładanka wykonana z drewna przedstawiająca zegar. Na podstawce o wym. ok 30x30 cm znajduje 

się model zegara. Dzieci dopasowywują odpowiednie cyferki aby ukazać która jest godzina 

(wyjmowane kółka z cyframi od 1 do 12). Wskazówki przymocowane na stałe. Dodatkowo w 

miejscach przylegających do cyferek znajdują się kolorowe płytki z obrazkami przedstawiającymi 

ilość przedmiotów odpowiadającą cyfrze. 

57 Nawlekane literki szt. 4 Pudełeczko z drewna wyposażone w min. 30 przegródek. W poszczególnych przegródkach 

umieszczone są literki oraz kolorowe kształty (serduszka, kwiatki, gwiazdki itp.). Dzieci nawlekają 

wybrane elementy na dołączone do zestawu kolorowe sznureczki. min. 250 elementów wym. 

min.33x30 cm.

58 Obrazkowe zbiory szt. 4
 Na pomoc składa się drewniana podstawka o wym. ok 31x31 cm oraz 36 kafelków z kolorowymi 

obrazkami. Dziecko musi tematycznie dopasować odpowiednie obrazki w zbiory tematycczne. W 

każdej tematyce występuje jeden obrazek na którym znajdują się wszystkie obrazki z danego zbioru. 

59 Twarze i emocje szt. 2 Układanka typu Twarze I Emocje wykonana z drewna składająca się z 12 elementów i podstawki. 

Dziecko dopasowując do siebie elementy, tworzy twarze przedstawiające różne emocje. Wymiary  

ok. 34cmx28cm

60 Karty - emocje szt. 2
Gra typu Buziaki Śmieszaki .Karty  przedstawiające 18  twarzy przedstawiających różne emocje. 

Każda z twarzy podzielona jest na 3 części. Dziecko dopasowuje do siebie elementy tworząc 

śmieszne postaci oraz uczy się nazywania emocji. Całość zapakowana w pudełko, 54 elementy. 

61 Schattenmemo -

gra

szt. 1  Drewniana skrzyneczka wyposażona w pięć szufladek. W poszczególnych szufladkach znajdują się 

posegregowane płytki z obrazkami. Dziecko doskonali pamięć, spostrzegawczość, koncentrację 

poprzez układanie obrazków w pasujace zbiory. Wymiary skrzyneczki ok 40x9x17 cm, ilośc 

elementów 130.

62 Domino faktur i 

kształtów 

geometrycznych

szt. 2
Zestaw składa się z 32 plastikowych płytek w kolorze żółtym o wym. Ok. 9x4 cm. Na płytkach 

umieszczone 4 rodzaje figur geometrycznych :trójkąt, koło, kwadrat, szcześciokąt. Na drugiej stronie 

płytek umieszczone 6 różnych faktur rozwijających zmysł dotyku, odwzorowanych w plastiku. 

Figury  znajdują się na jednej stronie domina, faktury na drugiej. Całość powinna być zapakowana w 

plastikowe pudełko o wymiarach min. 18,x 11 x 6 cm, zamykane wieczkiem.

63 Puzzle Dżungla szt. 2 Drewniana układanka o wym. Min. 30x21 cm. 57 elementów(ramka-podstawka z jasnego  drewna 

oraz drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków powstaje obrazek 

przedstawiający zachód słońca oraz wizerunki dzikich zwierząt.

64 Puzzle szt. 2 Puzzle typu Poznaję Literki :30 par kolorowych puzzli zapakowanych w pudełko. Zadaniem dziecka 

jest dopasowanie puzzla z literką do puzzla z obrazkiem przedstawiającym przedmiot, który zaczyna 

się na daną literę.
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65 Liczmany - owoce szt. 2 Zestaw małych kolorowych owoców wykonanych z plastiku.  Wielkość owoców  mi.5 cm.  W 

komplecie m.in.. banany, pomarańcze, winogrona. Min. 108 elementów umieszczonych w 

plastikowym słoiku zamykanym wieczkiem z rączką. 

66 Gra szt. 2 Gra typu Przeciwieństwa : kartoniki, na których zamieszczone są przeciwieństwa (12 par). Gra na 

zasadzie memo. Dzieci dopasowują do siebie odpowiednie obrazki (biały kot-czarny kot, czyste 

kalosze-brudne kalosze). Wym. 19x19cm

67 Logico Primo - 

Trzylatek poznaje 

świat

szt. 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami,które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, 

wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.: Przedszkole trzylatka, Jeden 

dzień z Anią i Piotrusiem,Trzylatek. Bawię się i uczę

68 Logico Primo - 

Zabawy 

Czterolatka

szt. 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Przedszkole Czterolatka; Patrz i mów; Dziecięce zabawy.

69 Logico Primo - 

zainteresowania 

przedszkolaka

szt. 4 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Cyrk, Nasze ubrania, W dziecięcy pokoju.

70 Logico Primo 

Ramka

szt. 10
Plastikowa tabliczka w kolorze niebieskim o wymiarach ok. 22x27 cm. Sześć kolorowych, 

przesuwnych guziczków umożliwia dziecku wybór właściwej odpowiedzi. Guziczki przesuwa się po 

specjalnej szynie z rowkami. Ramka pasuje do książeczek z zadaniami w różnej tematyce.

71 Plaster miodu szt. 4
Dwustronna, edukacyjna gra planszowa, która doskonali spostrzegawczość, uczy współzawodnictwa, 

pracy w grupie lub indywidualnej. Zadaniem dziecka jest odnalezieniena  planszy tych samych 

obrazków. Gra rozwija umiejętność odnajdywania różnic i podobieństw oraz uczy nazywania 

przedmiotów na obrazkach.Zawartość: plansza złożona z siedmiu części, dwustronnie zadrukowana 

(z jednej strony obrazki, a z drugiej litery małe i duże oraz cyfry), 

72 Komplet art. 

plastycznych

szt. 1
W skład wyprawki wchodzą: 

Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory - 4 szt. 

Kredki ołówkowe heksagonalne 24 kolory - 6 szt. 

Kredki świecowe 64 kolory w wiaderku - 1 szt.

Kredki świecowe 12 kolorów - 6 szt. 

Pastele olejne 16 kolorów - 4 szt. 

Flamastry 24 kolory - 4 szt. 

Flamastry 12 kolorów - 6 szt. 

Farby plakatowe 10ml 6 kolorów - 22 szt. 

Farby do malowania palcami 10 kolorów - 4 szt.

Farby do malowania palcami 5 kolorów - 6 szt. 

Farby akwarelowe duża pastylka 12 kolorów - 4 szt.

Farby akwarelowe paletka 12 kolorów - 6 szt. 

Pędzelki szkolne (3 rozmiary) - 132 szt. 

Nożyczki dziecięce - 44 szt. 

Klej w płynie 500g - 6 szt. 

Klej w sztyfcie - 8 szt.

Plastelina 12 kolorów - 10 szt. 

Blok papierów kolorowych A4 - 44 szt. 

Bristol biały A1 - 70 arkuszy. 

Bristol kolorowy A1 - 70 arkuszy. 

Papier ksero A4 - 1500 arkuszy. 

Druciki kreatywne 8 kolorów - 100 szt. 

Bibuła MIX kolorów 10 kolorów – 100 szt. 

Bibuła gładka MIX (12 arkuszy) - 11 szt. 

Kubek niekapek - 22 szt.

Szkoła Podstawowa w Steklinie

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Kuchenka szt. 1 Kuchenka wykonana z drewna . Posiada otwierany piekarnik- drzwiczki umożliwiają zaglądanie do 

środka. Ponadto wyposażona w palniki oaz niezbedne przybory kuchenne wykonane z drewna takie 

jak: patelnia, garnek, łopatki, solniczka i pieprzniczka itp. lącznie min.20 elementów. Wymiary 

kuchenki min. szr. 54cm, wys. 80 cm, gł. 35 cm

2 Owoce w koszyku szt. 2
Owoce w koszyku wykonane z tworzywa sztucznego.

3 Warzywa w 

koszyku 

szt. 2
Warzywa w koszyku wykonane z tworzywa sztucznego.

4 Kącik gospodyni szt. 1 Zestaw wyposażony w kuchenkę mikrofalową, lodówkę, piekarnik, zlewozmywak, telefon i pralkę, 

odatkowo pralka z blatem do prasowania oraz żelazko.   W zestawie   rownież: talerzyki, kubki, 

filiżanki i sztućce. Drugą część stanowi pralnia z miejscem do prasowania oraz żelazko.  

Min.ymiary: 114 x 114 x 43 cm.
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5 Kasa szt. 2 Edukacyjna kasa sklepowa o wymiarach min. 35 x 19 x 14 cm ze skanerem, czytnikiem kart,ruchomą 

taśmą, po której przesuwają się produkty. W skład kompletu wchodzą również: karty płatnicze, różne 

produkty spożywcze, koszyk na zakupy oraz plastikowe pieniązki.  Posiada również efekty 

dźwiękowe i świetlne. Kasa zasilana jest bateriami. 

6 Wózek dla lalek szt. 2
Wózek głęboki dla lalek. Korpus w odcieniach zieleni. Wyposażony jest w opuszczany daszek, 

torebeczkę na dziecięce drobiazgi oraz wyjmowane nosidełko dla lalki.  Pod wózkiem zamontowany 

jest materiałowy koszyk na akcesoria dla lalek. Posiada gumowe koła. 

7 Klocki szt. 1 Zestaw 180 klocków składający się ze 180 elementów. Wśród nich części w kształcie główek 

zwierząt, które w połączeniu z innymi klockami układają się w postać wybranego zwierzątka. Klocki 

zapakowane w  plastikowy pojemnik z przykrywką.

8 Kołyska szt. 1
Drewniana kołyska o wymiarach min. 51 x 26,5 x 29,5 cm z ozdobnymi wycięciami na ścinkach 

bocznych. Powierzchnia do spania min: 19,5 x 50 cm. Do kołyski dołączony jest kolowy zestaw 

pościeli: prześcieradełko, kołderka i poduszka. Po bokach kołyski znajdują się drewniane, ażurowe 

ścianki o wysokości: 15 cm, które zabezpieczają lalkę przed wypadnięciem podczas usypiania.

9 Lalka szt. 3 Duża lalka niemowlak w ubranku,  Wymiar min.: 56 cm

10 Lalka szt. 1 Lalka funkcujna: pijąca i sikajaca. W zestawie : lalka , butelka, grzechotka, miseczka i kubeczek, 

widelec, łyzka, pielucha i sliniak.  Wymiary min: 43 cm.

11 Autka szt. 2 W skład zetawu wchodzi 36 plastikowych pojazdów m. in.traktor, cysterna, autko, wyścigówka, straz 

pozarna koparka, ciuchcia, przyczepka, betoniarka, samolot , helikopter. 

12 Śmieciarka szt. 2
Śmieciarka posiadajaca ruchome elementy takie jak klapka po boku otwierana do góry, podnoszony 

kontener oraz rozchylaną tylną klapkę. Do zestawu dołłączony kosz na śmieci o wysokosci ok. 10 

cm, który jest na kółkach i ma otwieraną klapę. Wymiary min. zestawu: 37x 21x 16 cm

13 Samochód szt. 2 Auto z odczepianą naczepą . Posiada zaokrąglone krawędzie, min. wym. 42x21 cm  z dwoma 

siedzeniami w kabinie na sześciu kołach.

14 Betoniarka szt. 2 Betoniarka posiada obrotową gruszkę obracająca się za pomocą korbki, która wprawia w ruch 

zębatki. W zestawie drabinka, łopata oraz rynna do wylewania betonu. Wymiary min. 38 x 25 x 20 

cm. 

15 Przeplatanka szt. 4
Drewniane pudełeczko z elementami tworzącymi ubiór dziewczynki. Dziecko przeplatając kolorowe 

sznureczki musi dopasować ubranka do postaci. Wym. Ok. 18x22cm; 12 elementów

16 Przeplatanka szt. 4
Drewniane pudełeczko z elementami tworzącymi ubiór chłopca. Dziecko przeplatając kolorowe 

sznureczki musi dopasować ubranka do postaci. Wym. Ok.  18x22cm; 10 elementów

17 Lizaki mat. szt. 2 Zestaw 10 plakietek w kształcie "lizaków" z dwustronnym nadrukiem: po jednej stronie liczby z 

zakresu 0-9, po drugiej liczby z zakresu 10-19. 

18 Odległościomierz szt. 1 Duże urządzenie z kołem do pomiaru odległości. Po przemierzeniu metra przyrząd wydaje dźwięk 

informujący jaki dystans zostal przemierzony.  Wyposażony w gumowe opony zapobiegające 

poślizgom i zapewniające dokładny odczyt.

19 Narty letnie szt. 4 Narty letnie 1 para (2 narty) w jednolitym kolorze, dł. ok 104 cm i szer. ok 9  cm, białe sznurki 

służące do trzymania. Narty posiadają  na spodzie antypoślizgową gumę, która gwarantuje 

bezpieczeństwo zabawy. 

20 Półkula chodzik szt. 4 Zestaw 3 par półkul (6 szt.) ze sznurkami, śr.ok  15 cm; Zadaniem dziecka jest poruszanie się na 

półkulach i utrzymanie jak najdłużej równowagi.

21 Gra 

sprawnościowa

szt. 2 Gra sprawnościowa typu rzut do celu. Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo, tak aby 

krążek zatrzymał się na podstawie. W zestawie: czarny stelaż z kolorowymi zakończeniami  o wym. 

Ok. 50 x 50 x 18 cm, 2 podpórki, 5 kolorowych krążków.

22 Tunel prosty szt. 2 Tunel prosty służący do gier i zabaw. Wymiary min.: dł. 150 cm, śr. 46 cm

23 Deska balansująca szt. 4 Deska typu platforma z wierzchnią powłoką antypoślizgową na 4 obrotowych kółkach. Po bokach 

deski wycięte są dwa prostokąty o wym. Ok.  10 x 3 cm służące jako uchwyty do trzymania deski. 

Wymiary deski ok: 41 x 31cm.

24 Zestaw szablonów 4 Zestaw Typu Szablony - Ptaki : min.  6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całość umieszczona w 

specjalnej kopercie.

W komplecie różne wzory; Wymiary ok.  (szer. x wys. x gł.): 18 x 12 cm

25 Pilkarzyki - gra szt. 1 Grę  można  postawić na stole lub podłodze.Płyta boiska jest odporna na zadrapania i ma 

podniesione narożniki, dzięki czemu piłka nie spada poza pole gry. Liczbę goli można zaznaczać na 

każdej ze stron, przesuwając piłeczki z punktami. Wymiary min. (szer. x wys. x gł.): 92 x 51,82) cm 

↑ 32 cm 

26 Piłeczki do 

piłkarzyków

szt. 3
Piłeczki do gry w piłkarzyki. W zestawie 2 szt.

27 Zegar edukacyjny szt. 1 Nakładanka wykonana z drewna przedstawiająca zegar. Na podstawce o wym. min.30x30 cm 

znajduje się model zegara. Dzieci dopasowywują odpowiednie cyferki aby ukazać która jest godzina 

(wyjmowane kółka z cyframi od 1 do 12). Wskazówki przymocowane na stałe. Dodatkowo w 

miejscach przylegających do cyferek znajdują się kolorowe płytki z obrazkami przedstawiającymi 

ilość przedmiotów odpowiadającą cyfrze. 

28 Nawlekane literki szt. 20 Pudełeczko z naturalnego drewna wyposażone w 30 przegródek. W poszczególnych przegródkach 

umieszczone są literki oraz kolorowe kształty (serduszka, kwiatki, gwiazdki itp.). Dzieci nawlekają 

wybrane elementy na dołączone do zestawu kolorowe sznureczki.min.  250 elementów wym. ok  

33x30 cm.
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29 Ukladanka szt. 4
Ukladanka typu Obrazkowe zbiory produkt wykonany z naturalnego drewna. Na pomoc składa się 

drewniana podstawka o wym. 31x31 cm oraz min. 36 kafelków z kolorowymi obrazkami. Dziecko 

musi tematycznie dopasować odpowiednie obrazki w zbiory tematyczne.

30 Układanka twarze 

i emocje

szt. 2 Układanka wykonana z drewna składająca się z 12 elementów i podstawki. Dziecko dopasowując do 

siebie elementy, tworzy twarze przedstawiające różne emocje (dwie dziewczynki i dwóch chłopców). 

Wymiary ok. 34cmx28cm

31 Karty emocje szt. 2
Karty typu buziaki śmieszaki  przedstawiające 18  twarzy przedstawiających różne emocje. Każda z 

twarzy podzielona jest na 3 części. Dziecko dopasowuje do siebie elementy tworząc śmieszne postaci 

oraz uczy się nazywania emocji. Całość zapakowana w pudełko, 54 elementy. 

32 Schattenememo szt. 1 Drewniana skrzyneczka wyposażona w pięć szufladek. W poszczególnych szufladkach znajdują się 

posegregowane płytki z obrazkami. Dziecko doskonali pamięć, spostrzegawczość, koncentrację 

poprzez układanie obrazków w pasujace zbiory. Wymiary skrzyneczki  ok 40x9x17 cm, ilośc 

elementów  min.130.

33 Domino faktur i 

kształtów 

geometrycznych 

szt. 3 Zestaw składa się z min 32 plastikowych płytek w kolorze żółtym o wym. Ok. 9x4 cm. Na płytkach 

umieszczone 4 rodzaje figur geometrycznych :trójkąt, koło, kwadrat, szcześciokąt. Na drugiej stronie 

płytek umieszczone 6 różnych faktur rozwijających zmysł dotyku, odwzorowanych w plastiku. 

Figury  znajdują się na jednej stronie domina, faktury na drugiej. Całość powinna być zapakowana w 

pudełko.

34 Puzzle szt. 2 Puzzle typu dżungla.Drewniana układanka o wym.min. 30x21 cm. 57 elementów(ramka-podstawka z 

drewna oraz drewniane elementy w podstawowych kolorach). Z kolorowych klocków powstaje 

obrazek przedstawiający zachód słońca oraz wizerunki dzikich zwierząt.

35 Gra zręcznościowa szt. 20
Gra zręcznosciowa typu Złap Piłeczkę .Drewniana paletka z otworami oraz zapisanymi kolorowymi 

cyframi. Do paletki umocowana jest piłeczka na sznurku. Zabawa polega na trafieniu piłeczką w 

otwór. Przypisane cyfry oznaczają punktację. Wym ok. 26,5 cm, średnica 16 cm

36 Puzzle szt. 2 Puzzle typu Poznaję Literki . Min. 30 par kolorowych puzzli zapakowanych w pudełko. Zadaniem 

dziecka jest dopasowanie puzzla z literką do puzzla z obrazkiem przedstawiającym przedmiot, który 

zaczyna się na daną literę.

37 Liczmany - owoce szt. 2 Zestaw małych kolorowych owoców wykonanych z plastiku.  Wielkość owoców  ok 5 cm.  W 

komplecie m.in.. banany, pomarańcze, winogrona. , min. 108 elementów umieszczonych w 

plastikowym słoiku zamykanym wieczkiem z rączką. Kolorowe owoce pomagają w nauce liczenia, 

rozpoznawaniu kolorów, owoców, tworzeniu zbiorów.

38 Gra szt. 1 Gra typu Przeciwieństwa - kartoniki, na których zamieszczone są przeciwieństwa (12 par). Gra na 

zasadzie memo. Dzieci dopasowują do siebie odpowiednie obrazki (np..biały kot-czarny kot, czyste 

kalosze-brudne kalosze). Wym.ok  19x19cm

39 Zestaw do 

korygowania wad 

postawy 

szt. 4
 Zestaw typu Wyspy Rzeczne -6 kolorowych wysp o podstawie trójkąta służących do korygowania 

wad postawy i płaskostopia. W zestawie:

• 3 duże wyspy w kolorach: fioletowy, żółty, pomarańczowy. Podstawa w kształcie lekko 

zaokrąglonego trójkąta o dł. boku min. 38 cm

• 3 małe wyspy w kolorach: zielony, niebieski, czerwony. Podstawa w kształcie lekko zaokrąglonego 

trójkąta o dł. boku min. 26 cm

Każda z wysp posiada antypoślizgową podstawę. Całość zapakowana w kartonowe pudełko

40 Ręczne bramki z 

piłką

szt. 2
Zestaw 2 ręcznych siatek zamocowanych do uchwytów. Dzieci odbijają do siebie piłkę (dołączona 

do zestawu) i łapią ją w siatkę.  Rurki tworzące stelaż wyposażone w antypoślizgowe uchwyty. 

41 Gra zręcznościowa szt. 4 Gra zręcznościowa  typu Złap Piłkę .  Na  uchwycie długości ok 38 cm zamieszczono "małą obręcz". 

Do całości przymocowana jest za pomocą sznurka piankowa piłeczka o śr. Ok. 7 cm. Zadaniem 

dziecka jest podrzucanie piłeczki w taki sposób by trafić w obręcz. 

42 Klocki szt. 1  Zestaw 500 klocków utypu jeżyki możliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. System 

montażu ułatwia wzajemne łączenie elementów tworząc większe budowle. 

43 Logico Primo - 

Trzylatek poznaje 

świat

szt. 1 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami,które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, 

wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.: Przedszkole trzylatka, Jeden 

dzień z Anią i Piotrusiem,Trzylatek. Bawię się i uczę

44 Logico Primo - 

Zabawy 

Czterolatka

szt. 1 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Przedszkole Czterolatka; Patrz i mów; Dziecięce zabawy.

45 Logico Primo - 

zainteresowania 

przedszkolaka

szt. 1 Zestaw zawierający kontrolną ramkę z kolorowymi guzikami do sprawdzania poprawnych 

odpowiedzi oraz trzy książeczki z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i 

liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt i bajek.   W zestawie 

książeczki tematyczne: Cyrk, Nasze ubrania, W dziecięcy pokoju.

46 Logico Primo 

Ramka

szt. 4 Plastikowa tabliczka o wymiarach ok. 22x27 cm. Sześć kolorowych, przesuwnych guziczków 

umożliwia dziecku wybór właściwej odpowiedzi. Guziczki przesuwa się po specjalnej szynie z 

rowkami. Ramka pasuje do książeczek z zadaniami w różnej tematyce.
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47 Plaster miodu szt. 2
Dwustronna, edukacyjna gra planszowa, która doskonali spostrzegawczość, uczy współzawodnictwa, 

pracy w grupie lub indywidualnej. Zadaniem dziecka jest odnalezieniena  planszy tych samych 

obrazków. Gra rozwija umiejętność odnajdywania różnic i podobieństw oraz uczy nazywania 

przedmiotów na obrazkach.Zawartość: plansza złożona z siedmiu części, dwustronnie zadrukowana 

(z jednej strony obrazki, a z drugiej litery małe i duże oraz cyfry), 

48 Komplet 

artykułów 

plastycznych

szt. 1
W  skład zestawu wchodzą: Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory - 12 szt. Kredki świecowe 64 

kolory w wiaderku -  3szt. ,Pastele olejne 16 kolorów - 12 szt. ,Flamastry 24 kolory -  12 szt. Farby 

plakatowe 10ml 6 kolorów - 30 szt. Farby do malowania palcami 10 kolorów - 12 szt. Farby 

akwarelowe duża pastylka 12 kolorów - 12 szt. Pędzelki szkolne (3 rozmiary) - 180 szt. Nożyczki 

dziecięce - 60 szt. ,Klej w płynie  500g -12 szt. Plastelina 12 kolorów - 12 szt. Blok papierów 

kolorowych A4 - 60 szt. Bristol biały A1 - 90 arkuszy. Bristol kolorowy A1 - 90 arkuszy. Papier 

ksero A4 - 1500 arkuszy. Druciki kreatywne 8 kolorów - 300 szt. Bibuła MIX kolorów 10 kolorów – 

120 szt. Bibuła gładka MIX (12 arkuszy) - 15 szt. Kubek niekapek - 30 szt.
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