
 

Biuro Projektu :                                                      Atrakcyjne przedszkole.                  Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                 RPOP.09.01.03-16-0001/16 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35   
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

 

Załącznik nr 2a do SIWZ  

 
Część 1: Pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,  

              zajęć artystycznych, zajęć specjalistycznych oraz stanowiących  wyposażenie sal  
              dydaktycznych. 

  

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

Zadanie nr 1: Przedszkole kompetencji - zajęcia dodatkowe ukierunkowane na kształtowanie i rozwijanie 

u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania 

na dalszym etapie edukacyjnym (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). 

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze 

Pojemniki do obserwacji 

Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: 
owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę, która pomaga 

w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. 6 szt. + podstawa; wym. jednego 
pojemniczka: wys. 4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm 

30 

Lornetka  

Lornetka dedykowana dla najmłodszych odkrywców. Przybliżenie optymalne 4 razy, 
utrzymanie stabilności obrazu. Kolor żółty lub inny, łatwy do odszukania pośród innych 

zabawek. Wygodny, plastikowy futerał.  

30 

Wskaźniki barw  
Przezroczyste tabliczki w kolorach tęczy służą do obserwacji skutków łączenia 

poszczególnych barw. 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne. 

6 

Peryskop 
Przyrząd optyczny, który pozwala na obserwację przedmiotów znajdujących się poza 

polem widzenia obserwatora lub przedmiotów zakrytych jakąś przeszkodą. Regulowana 
długość od 20,5 do 39,5 cm; 

30 

Mikroskop jajo  

Mały, poręczny, cyfrowy mikroskop z kamerą, którym można robić także zdjęcia lub kręcić 
filmy oglądanych przedmiotów a potem zapisać je na dysku. Po podłączeniu do 

komputera za pomocą kabla z końcówką USB, obraz oglądanego przedmiotu będzie 
widoczny na monitorze (zalecana wielkość to 17 cali). Urządzenie umożliwia osiągnięcie aż 

53-krotnego powiększenia! (przy monitorze 21 cali). Mikroskop wyposażony jest we 

własny system oświetlenia LED, regulację ostrości, przycisk "zdjęcie". Posiada przy 
obiektywie 2 zmienne nasadki o różnej średnicy. 

6 

Mikroskop USB Opticon Digeye  

Powiększenie: 50x - 500x; Obiektyw: 2 megapiksele CMOS High Speed DSP; Zasilanie: 
USB; Kompatybilny z USB: 1.1 i 2.0; Dodatkowo: funkcja nagrywania filmów, robienie 

zdjęć, kamera internetowa. W skład zestawu wchodzi mikroskop OPTICON DIGEYE, 
wytrzymały, metalowy statyw, linijka do kalibracji mikroskopu, płyta z oprogramowaniem 

oraz instrukcja. 

6 

Teleskop 
91cm (36") Aluminiowy statyw; miękkie gumowe okulary; 

schowek na akcesoria; CD-ROM; Max Moc: 250x Optymalna moc: 125x, obiektyw: 60mm; 
długość ogniskowej: 500mm. Okulary: 4mm , 20mm ; średnica 31.8mm. Soczewka 

Barlowa 2x, reflektor pomocniczy: 6x 25mm 

6 

Wodne obserwatorium  
Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem, w którym umieszczona jest lupa. Złapane 

owady, pływające rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć i przenieść. Wieczko 
posiada otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży 

pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje się do obserwacji wodnych stworzonek w ich 

naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, 

6 
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a pęseta przyda się do przenoszenia ich. Wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka 

z rączką; instrukcja. 

Powietrzne obserwatorium  
Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą 

swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są ruchome co umożliwia złapanie 
i wypuszczenie owada z obserwatorium. W zestawie: Lupa, siatka, instrukcja. Wym. 

obserwatorium 20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome. 

6 

Miara zwijana  
Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szybkie zwijanie taśmy. 30 m 

12 

Stoper elektroniczny  

Duży, czytelny wyświetlacz, przycisk start/stop, zakres czasowy: 99 min i 59 sek. wym. 
10,5 x 10 cm, wysuwana podpórka. 

12 

Waga elektroniczna  
Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do 1000g. wym. 17 x 24 x 3,5 cm. Zasilanie z 

sieci i/lub z baterii. 

6 

Wiatromierz 
Przyrząd umożliwiający pomiar kierunku i prędkości wiatru. 

6 

Stacja meteorologiczna  

Przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów klimatycznych takich 
jak: temperatura powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru, promieniowanie słońca, 

opad atmosferyczny. dł. 116 cm 

6 

Kompas 
Przyrząd nawigacyjny przydatny w terenie, na wycieczkach oraz do odczytywania kierunku 

na mapach. śr. kompasu 4,8 cm 

12 

Liczmany owoce + karty pracy  
6 kolorów i 6 kształtów: winogrono, pomarańcza, banan, porzeczka, jabłko, truskawka; 

ok. 108 elem. Karty pracy 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko 

6 

Liczmany magnetyczne konstrukcyjne  

Drewniane kolorowe liczmany w formie długich pałeczek, posiadające na końcach 

podwójne boczne magnesy, dzięki którym liczmany łatwo można łączyć w grupy oraz 
tworzyć z nich różnorodne konstrukcje. Zestaw zawiera 100 szt. liczmanów o przekroju 

okrągłym w 5 kolorach (drewno, niebieski, żółty, czerwony, zielony). Wymiary: śr. 0,8 cm, 
dł. 30 cm. 

6 

Edukacyjna mozaika na magnesie  

Kolorowe elementy wykonane z drewna, podklejone magnesem, stanowią możliwość 
różnorodnej kombinacji kształtów i wzorów. Dużym atutem tangramu jest metalowa 

płaszczyzna, na której dzięki magnesom można budować trwałe układy wzorów. 25 

elementów; wym. podstawy 37 x 28,5 x 2 cm 

6 

Owocowy ogród – gra logiczna 

Gra logiczna polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy wg schematów z kart 
pracy. 1 tablica o wym. 34 x 34 cm, wykonana z solidnej płyty z 16 polami, 16 owoców, 

24 karty pracy o wym. 23 x 11 cm 

6 

Gra Minimózg  
Gra dla dwóch osób. Zadaniem jednego z graczy jest odgadnięcie czterokolorowego kodu, 

który ułożył partner. Poprawne ułożenia sygnalizowane są czerwonymi i białymi pionkami. 

96 pionków w 8 kolorach; wym. 29,5 x 15 x 3 cm 

6 

Klocki Geo  

Siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach: czerwonym, 
niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym i czarnym, trwale połączone 

z sześciennych klocków (o krawędzi 3 cm) wykonanych z drewna. Klocki umieszczone są 

w drewnianym, estetycznym i trwałym pudełku. Do zestawu klocków dołączona jest 
książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności. 

wym. pudełka 13,8 x 13,8 x 8 cm; wymiary jednego klocka 3 x 3 x 3 cm 

6 
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Kółko i krzyżyk  

Gra strategiczna-przestrzenna rozgrywana przez dwóch graczy. Wersja 3D pozwala bawić 
się na 3 płaszczyznach: pionowym, poziomym i ukośnym. Ciekawa zabawa bez kartek 

i rysunków. plastikowa podstawa 28 kulek (14 czerwonych 14 żółtych) 

6 

Logiczne sześciany  
Zestaw sześciennych kostek w 4 kolorach (czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim) do 

obserwacji i odwzorowywania. Komplet umieszczony w drewnianym pudełku. 10 kart ze 
wzorami o wym. 25 x 14 cm; 4 podstawki o dł. 25 cm; 80 klocków o wym. 2,8 x 2,8 cm; 

wym. pudełka 50 x 33 cm 

6 

Dystansomierz 
Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dziecko prowadzi przed 

sobą koło po mierzonym odcinku drogi. Po przejechaniu odległości 1 metra pojawia się 

charakterystyczne kliknięcie. Odczytu dokonujemy na liczniku zamontowanym na 
odwrocie tarczy. Dystansomierz posiada wygodny uchwyt z regulacją długości. śr. tarczy 

32 cm; max. długość uchwytu 78 cm 

6 

Kalkulator  

12-pozycyjny; 2 typy zasilania (bateryjne i słoneczne); klawisz cofania ostatniej cyfry; 

kasowanie ostatniej pozycji; wym. 142 x 105 x 23 mm 

6 

Minutnik dla nauczyciela  

Urządzenie z tarczą zegara, służące do określania ilości czasu przeznaczonego na 

określone zadanie oraz do nauki pojęcia upływu czasu. Czerwone pole oznacza ilość minut 
pozostałych do końca zadania i zmniejsza się wraz z ich upływem. Koniec czasu 

sygnalizowany jest dźwiękiem z możliwością regulacji natężenia za pomocą pokrętła. 
wym. 14 x 18,5 x 5 cm. 

6 

Klepsydry duże 

Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10 minut (czerwona), 5 
minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna). 5 szt.; wys. 9 

cm; czas: 30 s oraz 1, 3, 5 i 10 min 

30 

Zegary edukacyjne małe  
W komplecie 5 szt. Wym. 11,5 x 11,5 cm 

6 

Matematyczna gra logiczna 
Gra zawiera 8 odrębnych tematycznie, plansz, każda z 8 obrazkami, które reprezentują 

różne wartości. Zadaniem gracza jest dopasowanie tematycznie powiązanych małych kart 

z 8 obrazkami na karcie głównej. Po dopasowaniu pojedynczych tafelków należy obrócić 
układankę. Jeśli elementy zostały odpowiednio dopasowane, to po ich odwróceniu 

powstanie jeden, duży obrazek. Dzięki temu systemowi autokontroli, dziecko samo może 
sprawdzić poprawność odpowiedzi. Pomoc dydaktyczna wspierająca dzieci podczas nauki 

liczenia, pomaga utrwalić pojęcie ilości w zakresie od 1 do 10. Plansze i karty wykonane 

są z plastiku, całość zapakowana w drewniane pudełko. W zestawie: 8 plansz o wym.: 14 
x 28 cm, 64 pojedynczych kart o wym.: 7 x 7 cm, drewniane pudełko z zasuwanym 

wiekiem o wym.: 34 x 20 x 6 cm. 

6 

Klocki matematyczne Pingwiny  
Nauka liczenia i wykonywania działań matematycznych nie muszą być nudne! Zestaw 

zawiera 100 pingwinów w 10 kolorach (białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, 
różowym, fioletowym, granatowym, zielonym, brązowym i czarnym) oraz 10 lodowych 

sztabek (30 x 2,5 cm). Na każdej zmieści się 10 pingwinów. Sztabki można łączyć ze 
sobą. Zestaw doskonale nadaje się do nauki liczenia, sortowania, wykonywania operacji 

matematycznych. W zestawie: 10 plastikowych podstawek o wym.: 30 x 2,5 cm, 

100 figurek pingwinów wykonanych z elastycznego tworzywa o wys. 6 cm. 

6 

Liczenie do 10 na elementach 

Zestaw drewnianych tabliczek do nauki liczenia, także z wykorzystaniem metody 

polisensorycznej. Dana liczba jest przedstawiona na 3 sposoby: liczbą, jako grupa 
przedmiotów i jako palce dłoni. Zadaniem dziecka jest znalezienie tafelków 

6 
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reprezentujących te same wartości i umieszczenie ich w podstawce. Pomoc posiada 

system autokorekty, zarówno tafelki jak i podstawa mają kolorowe oznaczenia i jeśli 
elementy zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu, oznaczenia w podstawie i tafelku 

będą do siebie pasować. Zestaw doskonale nadaje się też do nauki wykonywania prostych 

działań matematycznych. W zestawie: 10 podstawek, 10 tafelków z liczbami, 10 tafelków 
z przedmiotami, 

10 tafelków z dłońmi, 55 drewnianych kołeczków. 
Drewniane opakowanie z zasuwanym wiekiem o wym.: 22,5 x 22,5 x 6,5 cm. 

Erupcja wulkanu model demonstracyjny  

Duży, rozkładalny model demonstracyjny wulkanu. Na jednej z części umieszczono 
podstawowe informacje o wulkanie. Przy użyciu prostych narzędzi dzieci mogą zrobić 

zupełnie bezpieczny eksperyment – wywołać erupcję wulkanu. W zestawie: model 
wulkanu (28 x 33 cm), tacka (śr. 33 cm), czyścik, zatyczka. 

6 

Sortowanie odpadów  

W zestawie: 2 plastikowe pudełka do sortowania o wym.: 27 x 12 cm, 12 arkuszy 
instrukcji do sortowania podzielone na 2 zestawy po 6 arkuszy o wym.: 25,5 x 8,5 cm, 60 

zdjęć. 

6 

Posłuchaj owadów  
Pojemnik ze szkłem powiększającym 2x  z zamontowanymi słuchawkami. Wysokość 9 cm 

6 

Zadanie nr 4: Atrakcyjne przedszkole – wysoka jakość edukacji przedszkolnej (wydłużenie godzin pracy, 

doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe) 

Kompetencje językowe (angielski) 

Przeczytaj i dopasuj: Angielskie słówka  

Domino w języku angielskim, polegające na odnajdywaniu i dopasowywaniu słów do 
odpowiadających im obrazków. Odszukiwanie par ułatwiają kolorowe znaczki, znajdujące 

się po bokach wszystkich elementów. W pudełku znajduje się 40 prostokątnych plakietek 
z PCW z częścią zdania i obrazkiem. Wym. plakietek: 9,5 x 4 cm. Liczba graczy: 2 - 6. 

6 

Znajdź i dopasuj: Angielski alfabet  

Domino w języku angielskim, polegające na odnajdywaniu i łączeniu w pary 
poszczególnych literek z rozpoczynającym się na nie wyrazem. Aby ułatwić identyfikację 

par, na każdym elemencie posiadającym wyraz, znajduje się też kolorowy obrazek, 
natomiast różnorodne linie przecięcia, sugerują właściwą odpowiedź. 72 2 - elementowe, 

laminowane tekturowe plakietki o wym. 12, 5 x 7,8 cm. 

6 

Znajdź rytm  
Gra edukacyjna posiadająca funkcję samokontroli w postaci małych znaczków lub 

kolorowych linii, dzięki której dziecko samodzielnie ocenia poprawność wykonywanych 

zadań. Karty wykonane są z pianki lub laminowanej tektury i można pisać po nich 
mazakiem do tablic suchościeralnych. Gra edukacyjna polegająca na odnajdywaniu rymów 

poprzez łączenie wyrazów z obrazkami lub zabawie w memo i odnajdywaniu dwóch 
identycznych obrazków. Gra posiada element samokontroli w postaci małych znaczków. 

wygodne plastikowe pudełko o wym. 20 x 5 x 16 cm.wiek 5+80 laminowanych kart 

o wym. 7 x 6 cm 

6 

English words  

Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się aż z 60 elementów. Podczas układania 
dzieci w naturalny sposób zapoznają się z zapisem angielskich słówek. Komplet: kolory, 

słówka, owoce i warzywa, zawody, liczby i kształty, zwierzęta. 

6 

Angielski trener pamięci  
Tematyka kart: opisywanie pogody, pomieszczenia w domu, ubrania, dni tygodnia, części 

ciała, jedzenie, zwierzęta, kolory. W zestawie: ramka o wym. 21,8 x 21 cm, 16 żetonów-

nakładek do zakrywania obrazków (4,4 x 4,4 cm), 16 trwałych lakierowanych kart (10 x 
21 cm) z obrazkami oraz słówkami. Wym. pudełka: 24 x 23,8 x 4,7 cm. 

6 

Wyposażenie 

Warsztat z narzędziami  6 
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Plastikowy warsztat dla złotej rączki znakomicie rozwija zainteresowania techniczne 

małego dziecka, pozwala gromadzić jego doświadczenia konstrukcyjne i kształcić 
sprawność manualną, a przede wszystkim wspaniale uczy dopasowywania 

kształtów. Wym.: dł. 55 x szer. 39 x wys. 71 cm 

Zestaw do sprzątania  
W zestawie 6 elementów. Wym.: wys. 43 x szer. 49 x gł. 14 cm. 

6 

Wózek pielęgniarski  

Wózek pielęgniarski z pełnym wyposażeniem.  
Wym.: dł. 49 x szer. 14 x wys. 43 cm 

6 

Wózek majsterkowicza  

Wózek majsterkowicza z pełnym wyposażeniem  
Wym.: dł. 49 x szer. 14 x wys. 43 cm  

6 

Zestaw 12 Okrągłe Pufki –kolorowe dropsy  
Zestaw 12 pufek. Wym. każdej pufki: śr. 30 x wys. 8 cm Wykonanie: wypełnienie pianką 

poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz 

wytrzymałość  na wszelkiego rodzaju naciski; pokrowiec wykonany z bezftalanowego 
meditapu - materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku 

powierzchni; precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia się 
materiału; wysoka jakość szycia i łączenia elementów; antypoślizgowy spód zapobiega 

nadmiernemu przesuwaniu się elementów po podłożu. 

6 

Mały bujak fasolka  
Mały bujak - fasolka, to niewielkich rozmiarów kształtka piankowa. Kształt fasolki 

zapewnia wygodne siedzisko, miękkie i sprężyste, nie tracące swoich właściwości, nawet 
przez długi czas użytkowania, pomimo intensywnej eksploatacji przez maluchów. 

Wewnątrz swoje miejsce znalazła wysokiej jakości pianka, która jest odporna na 

deformacje. Z kolei na zewnątrz postawiono na pokrowiec zapinany na trwały zamek 
błyskawiczny. Z powodzeniem można go zdjąć i czyścić, co również nie sprawia trudności, 

ponieważ został wykonany z materiału łatwo zmywalnego. Jest to specjalny meditap 
pozbawiony ftalanów. Całość zyskuje także na możliwości bezpiecznego użytkowania. 

Bujak umożliwia zarówno zabawę, jak i efektywny odpoczynek. Wym.: wys. 31 (wys. 

siedziska 19 cm) x dł. 57 x szer. 25 cm  
Kolory: żółty, zielony, różowy. 

18 

Kreatywna mata 3D kolorowa 

Mata wykonana jest z wysokiej jakości pianki, lekkiej i całkowicie bezpiecznej, 
bezzapachowej i nietoksycznej. Pobudza umiejętność budowania i kreatywne tworzenie w 

wymiarze 3D. Ze względu na dużą powierzchnię daje przestrzeń do wesołej zabawy, gdzie 
możliwe jest czołganie się, spacerowanie, a także badanie dość oryginalnego terytorium. 

Cała seria mat umożliwia wizualną percepcję już od najmłodszych lat. W zestawie: 9 
elementów. Wym. elementu: dł. 50 x szer. 50 x gr. 1,5 cm. 

6 

Duży ruchomy alfabet  

Zestaw małych liter pisanych wykonanych z tworzywa sztucznego, spółgłoski po 12 sztuk, 
w kolorze niebieskim i samogłoski po 18 sztuk, w kolorze czerwonym zapakowany w 

zamykane, drewniane pudełko z przegródkami. W celu łatwiejszego segregowania liter, 

zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które przed przystąpieniem do pracy należy 
umieścić na spodzie każdej z przegródek. Na pokrywie pudełka nadrukowana jest liniatura 

ułatwiająca układanie wyrazów. W zestawie: 
162 samogłoski wykonane z tworzywa sztucznego o wys. 4-9 cm; 240 spółgłoski 

wykonane z tworzywa sztucznego o wys. 4-9 cm; zamykane, drewniane pudełko o wym.: 
39 x 63 cm z liniaturą na wieku. 

6 

Pojemniki przezroczyste 12l   

wym. 36 x 28 x 16,7 cm z pokrywką 

12 

Pojemniki przezroczyste 31l 
wym. 46,5 x 36,5 x 25,5 cm z pokrywką 

12 



 

Biuro Projektu :                                                      Atrakcyjne przedszkole.                  Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                 RPOP.09.01.03-16-0001/16 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35   
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

Aktywność artystyczna 

Kostki małe Cyferki  

24 kostki w pokrowcu. Wym. Kostki 15x15x15 cm. Wymiary zestawu w pokrowcu: 
60x45x30 cm. 

2 

Wyprawka artystyczna  
Starannie skomponowany i ekonomiczny zestaw materiałów plastycznych na cały rok dla 

całej, 25 osobowej grupy dzieci. Składniki wyprawki: 

papier rysunkowy biały A4 200 arkuszy, papier rysunkowy biały A3 200 arkuszy, papier 
rysunkowy kolorowy A4 160 kartek, blok techniczny kolorowy A4 80 kartek w 10 kolorach, 

papier samoprzylepny 40 kolorowych kartek A4, papier transparentny 25 arkuszy z 
wzorami na różne okazje, tektura karbowana falista srebrna i złota 10 arkuszy, tektura 

karbowana neonowa 10 kartek w 5 kolorach, tektura karbowana falista tęczowa 10 

kartek, tektura falista metaliczna 10 arkuszy w 5 kolorach, tektura karbowana brązowa 
100 arkuszy A4, klej z dozownikiem 1 l x 2 sztuki, patyczki rozprowadzające klej 30 szt., 

pastele olejne niebrudzące (idealna alternatywa dla kredek świecowych) 300 szt. w 12 
kolorach, kredki ołówkowe w drewnianej oprawie 300 szt. w 12 kolorach, 10 kolorowych 

bibuł karbowanych, 
farba plakatowa niebieska 4x250 ml, farba plakatowa żółta 4x250ml, farba plakatowa 

zielona 4x250 ml, 

farba plakatowa czerwona 2x500 ml, farba plakatowa biała 1x500 ml, farba plakatowa 
czarna 1x500 ml, 

transparentne bombki o wysokości 6 cm 25 szt., jajka styropianowe o wysokości 8 cm 25 
szt., nożyczki 12,5 cm zaokrąglone 25 szt., mix kwiatów kartonowych 4,5 cm i 8 cm, paski 

dekoracyjne do quillingu 8 kompletów. 

2 

Papier do wydrapywania ekonomiczny zestaw+ patyczki   
Unikalny, wielokolorowy papier do wydrapywania. W zestawie: 100 kartek o wym. 15,2 

x12,7 cm; patyczki do wydrapywania 30 szt. 

2 

Zestaw kreatywny całoroczny  
W zestawie: 8 kartek kolorowego papieru 130GSM, 25 x 35 cm, 4 kartki kolorowego 

papieru 220GSM, 25m x 35 cm, 5 kartek papieru dekoracyjnego 250GSM, 25 x 35 cm, 1 
arkusz kartonu tęczowego 300GSM, 25 x 35 cm, 5 kartek papieru transparentnego z 

motywami 115GSM, 25 x 35 cm, 6 arkuszy tektury falistej, 25 x 35 cm, 13 kartek bibułki 

20GSM, 25 x 35 cm, 50 kartek papieru do składania,14 x 14 cm, 4 kartki papieru 
wodoodpornego białego, 20 x 20 cm, 140 pasków w różnych kolorach, 8 mm x 34,5 cm, 

30 akrylowych kamyków ozdobnych, 40 piankowych motywów, 19 naklejek 3D. 

2 

Kredki trójkątne w pudełku  
Zestaw 144 kredek ołówkowych o  trójkątnym przekroju, w 12 intensywnych kolorach. 

Całość zapakowana jest w praktyczne drewniane pudełko z przegródkami. Bezpieczne, 
posiadające europejski certyfikat bezpieczeństwa. 

2 

Kredki świecowe  

Wysokiej jakości woskowe kredki w 12 kolorach w drewnianym praktycznym pudełku z 
przegrodami. Nietoksyczne, posiadające europejski certyfikat bezpieczeństwa. W 

opakowaniu znajduje się 144 sztuki kredek o wym.: dł. 8,8 cm x śr.8 mm 

2 

Kredki w plastikowej osłonce.  
Zestaw 300 szt. kredek świecowych w 12 kolorach (25 kompletów) w praktycznym 

stolikowym opakowaniu. 
Dł. kredki: 11 cm 

2 

Farby w sztyfcie w pudełku  

Opakowanie zawiera 144 szt. 12 kolorów podstawowych.  
Gramatura pojedynczego sztyftu: 10 g. Wymiary sztyftu: 2 x 9 cm. Nietoksyczne i 

bezpiecznie, spełniające europejskie normy. 

2 

Pieczątki matematyczne  
Zestaw 26 pieczątek z cyferkami i znakami matematycznymi. 

2 
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Pieczątki literki  

Zestaw 28 pieczątek z literkami alfabetu i znakami interpunkcyjnymi 

2 

Pieczątki emotikony  
Zestaw 26 pieczątek dekoracyjnych z różnymi motywami. 

2 

Poduszki do stempli - zestaw ekonomiczny  
12 szruk kolorowych poduszek do stempli. Wym. 9x6x2, cm 

2 

Kinetic – ruchomy piasek mix  

Pojemność 3 kg (czerwony 1 kg, zielony 1 kg, niebieski 1 kg) 

4 

Zestaw do zabawy w piasku  
W skład 11-elementowego zestawu wchodzą: łopaty, grabie, lejek i młot z tworzywa 

sztucznego. Wymiary: kwadratowa wieża 20x20x14cm. 

2 

Szlaczki i rytmy  

Gra wyrabia spostrzegawczość i zdolności przyporządkowania liniowego, zachęcają do 

kreatywności oraz logicznego myślenia. W zestawie: 4 dwustronne plansze o wym.: 16 x 
23,5 cm, 108 dwustronnych tafelków o wym. 2,3 x 2,3 cm, pudełko o wym.: 18,5 x 27,5 

cm 

2 

IGeo Klocki  
Magnetyczne, innowacyjne i kreatywne. Dzięki wbudowanym magnesikom można łączyć 

klocki w dowolny sposób tworząc przestrzenne konstrukcje. Dzieci mogą tworzyć z nich 
bryły, przedmioty i budować różne skomplikowane obiekty. W zestawie znajduje się 45 

kart pracy (o różnym stopniu trudności), które wspomogą pracę z klockami IGeo. Zestaw 
składa się się z trzech podstawowych figur: kostki, walca i kuli. Każda z nich jest 

podzielona na 8 równych części. 24 el., wykonane z drewna bukowego; wym. elementów 

ok. 3 x 3 cm; 45 kart pracy (wym. 8 x 6 cm); 

2 

Zadanie nr 5: Krok do sukcesu - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w 

zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w 

tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Specjalne potrzeby edukacyjne. 

Lotto dmuchane  

W zestawie: plastikowa ramka (20 x 20 x 4,5 cm), piłeczka (śr. 3,5 cm), dwustronna 
plansza z obrazkami zwierząt (do włożenia w ramkę), 4 dwustronne plansze z obrazkami 

zwierząt (dla każdego z graczy; 16 x 16 cm), 
36 żetonów do zakrywania obrazków. 

2 

Flipper logopedyczny  

Zabawa polega na tym, aby przedmuchać piłkę przez tor przeszkód i dojść do celu. W 
zestawie: tablica magnetyczna o wym. ok. 45,5 x 33,5 cm, 2 półkule służące jako nóżki 

do planszy, 21 drewnianych elementów magnetycznych w różnych kształtach i kolorach, 

kulka drewniana, kulka styropianowa, piłka do ping-ponga, 20 kolorowych słomek. 

2 

Zestaw lusterek logopedycznych  

W zestawie: 1 lustro dla nauczyciela, 24 lusterka dla uczniów o śr. 10 cm, torba. 

2 

Lateralizacja  
Zestaw prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych. Narzędzie 

diagnostyczne niezbędne w pracy każdego nauczyciela przedszkola dokonującego badania 
gotowości szkolnej. Zestaw zawiera: 1. Wprowadzenie merytoryczne; 2. Opis prób 

diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela; 3. Pomoce do badań (zabawki) 

wykonane z wysokiej jakości drewna umieszczone w zamykanym pudełku; 4. Arkusz 
zapisu wyników; 5. Program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji 

badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. 

2 

Mozaika magnetyczna  

Kreatywna układanka z magnesami, zapakowana w drewnianą walizkę. Fantastyczna 

zabawa która pozwoli dzieciom na układanie nieskończonej ilości kombinacji.  
W zestawie 35 magnetycznych klocków, 20 kart z wzorami i magnetyczna walizeczka. 

Wym.: 30 x 30 x 3,7 cm 

2 
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Magnetyczna układanka  Pojazdy 

Magnetibook układanka Pojazdy posiada 50 magnesów, z których może powstać wiele 
pojazdów oraz 18 kart z przykładowymi, gotowymi wzorami. Idealna dla wielbicieli 

motoryzacji, pozwala stworzyć ciężarówkę lub wóz strażacki wg wzoru lub wg własnego 

pomysłu. 

2 

Geometryczna mozaika magnetyczna 

Kreatywna układanka z magnesami, zapakowana w drewnianą walizkę. Fantastyczna 
zabawa która pozwoli dzieciom na układanie nieskończonej ilości kombinacji. Gra 

przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia. W zestawie 42 magnetyczne klocki, 24 karty z 

wzorami i drewniana walizeczka.Wym.: 30 x 30 x 4,5 cm 

2 

Panel atom  

Panel z magnetycznym pisakiem. Zadaniem dziecka jest prowadzenie kulki po torze, 

zabawa rozwija koordynację ręka-oko. Wym.: wys. 45 x szer. 50 x gł. 3 cm 

2 

Dwustronny labirynt  

Zadaniem dziecka jest przeprowadzenie kulki przez labirynt, tak żeby nie wpadła do 
dziury. W zestawie 10 elementów. 

2 

Zgaduj zgadula  

Pomoc do działań rozwijających sensorycznie oraz zabaw edukacyjnych, które mają na 
celu kształtowanie wyobrażeń o cechach fizycznych przedmiotów, m.in. ich kształtach, 

rozmiarach i powierzchni. Duże drewniane pudełko z otworami i humorystycznymi, 

dostosowanymi do rąk malców rękawami, skłania do poznawania rzeczy bezwzrokowo, 
jedynie za pomocą dotyku. Ze względu na wprowadzanie przez zabawkę elementu 

tajemniczości jest ona przedmiotem doskonale ożywiającym dziecko intelektualnie. 

2 

Taktilo kontury  

Pomoc rozwijająca dotykową percepcję, sprawność manualną, koordynację 

poszczególnych schematów poznawczych, utrwalająca popularne kształty i kolory. 
Niebieski woreczek do przechowywania i losowania figur wprowadza do gry bardzo 

lubiany przez dzieci element tajemniczości. Wykonane z drewna tafelki oraz kształty do 
losowania i dopasowywania gwarantują trwałe użycie i wielokrotną zabawę. Wym. 

podkładek: 8 x 8cm, drewniane podstawki o wym.: 4,5 x 6,5 x 0,9 cm. 

2 

Memory dotykowe  
Gra zawiera 16 kart dotykowych ( 8 par ) oraz 16 kart ilustrujących wrażenia dotykowe, a 

także 2 opaski do zasłaniania oczu. Wymiar kart: 9 x 9 cm 

2 

Emocje dywan okrągły  
Śr. 2 m,  

2 

Przedszkolak na start  

Program zawierający multimedialne ćwiczenia. Zawartość: 150 ćwiczeń dedykowanych na 
tablicę interaktywną; 28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe; około 20 wierszyków; 

aplikacja nauczyciela; kreator scenariuszy zajęć; przewodnik metodyczny; ponad 80 kart 
pracy do wydruku; kreator dyplomów. 

2 

Akademia umysłu Edu  

Multimedialny pakiet edukacyjny opracowany przez psychologów i metodyków do rozwoju 
fundamentalnych kompetencji intelektualnych: myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i 

koncentracji uwagi, skierowany dla różnych grup wiekowych i rozwojowych. Główne 
informacje: Wersja językowa: polska; Ilość stanowisk: 15; Typ licencji: 

wielostanowiskowa; Ważność licencji: wieczysta 

2 

EduSensus Logopedia pakiet poszerzony Gold  
Program komputerowy wersja 2.0 wyposażony w cały szereg innowacyjnych funkcji i 

przejrzysty interfejs oraz 14 programów do diagnozy i terapii logopedycznej, 

współdziałających z Aplikacją logopedy: Szereg szumiący - moduł podstawowy + moduł 
profesjonalny; Szereg syczący - moduł podstawowy + moduł profesjonalny; Szereg 

ciszący - moduł podstawowy + moduł profesjonalny; Różnicowanie szeregów; Głoska r - 
moduł podstawowy; Głoski r, l - moduł profesjonalny; Mowa bezdźwięczna; Sfonem; 

1  
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Echokorektor; Trening logopedyczny; Głoski tylnojęzykowe k, g, h. Ponadto: 

Profesjonalny mikrofon (nakładki na mikrofon, umożliwiająca higieniczne użytkowanie); 
Drukarka laserowa; Przewodnik metodyczny zawierający scenariusze zajęć 

logopedycznych i zestaw 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków; 

Książeczka z zestawem labiogramów i ćwiczeń; Zestaw obrazków „Już potrafię to 
wymówić!”; Zestaw plakatów „Już potrafię to wymówić!”; Szpatułki logopedyczne; 

Kolorowe piórka; Kolorowe słomki; Naklejki Mówtaki; Logo-Rymy (4 książeczki z 
dołączonymi płytami); 8 książek Wydawnictwa Harmonia.  

 

 
 

 
 


