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nr
1–
szczegółowy
opis
przedmiotu
zamówienia
(bezwzględnie wymagane) Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy
dydaktycznych i zabawek
w ramach projektu: „Rozwijaj się w
przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Część I: Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych (pomoce, gry
edukacyjne, itp.)
Lp.

1

Nazwa
Wąż spacerowy

2

Parawan teatralny

3

Mata edukacyjna

4

Mata edukacyjna

5

Mata edukacyjna

6

Mata edukacyjna

7

Pacynki do teatrzyku

8

Pacynki do teatrzyku

9

Pacynki do teatrzyku

10

Pacynki do teatrzyku

Opis
Materiał: nieprzemakalna tkanina wypełniona lekką pianką. Długość: 5
m; Liczba uchwytów: 20 szt.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania ekspresji językowej, ruchowej,
wpływająca na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Kolorowy
teatrzyk posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do
przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa
kieszeń pozwala odpowiednio wyeksponować tytuł przedstawienia i
imiona aktorów. W dole okienka teatrzyk posiada wytrzymałe,
dokręcane do stelaża wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią
sztywność. wym. ok. 87-90 x 167-169 cm
Pomoc dydaktyczna do rozpoznawania i rozróżniania bodźców
wzrokowych. Mata piankowa w kontrastowych kolorach: czarnym i
białym, z nadrukowanym wzorem szachownicy. Pokryta trwałą tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości, wym. ok.100 x 100 x 4 cm
Pomoc dydaktyczna do nauki dni tygodnia w języku angielskim. Na
macie znajdują się kwadraty z nazwami dni tygodnia w języku
angielskim, wym. ok. 100 x 160 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania umiejętności matematycznych.
Piankowa kolorowa mata z wyjmowanymi cyframi i znakami dodawania
i odejmowania składająca się z 10 kwadratów o wym. ok. 30x 30 cm.
Pomoc dydaktyczna do zabaw i nauki czytania. Piankowa kolorowa
mata z wyjmowanymi literami alfabetu składająca się z 26 kwadratów o
wym. ok. 30x 30 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania ekspresji językowej, ruchowej,
wpływająca na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Kolorowe
pacynki uszyte z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Rodzaj:
Rodzina-zawiera pacynki: mama, tata, syn, córka, babcia, dziadek. 6 szt
wym. ok. 25 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania ekspresji językowej, ruchowej,
wpływająca na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Kolorowe
pacynki uszyte z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Rodzaj:
Zwierzęta-zawiera pacynki: słoń, miś, pies, żaba, krowa, kot, 6 szt.
wym. ok. 18 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania ekspresji językowej, ruchowej,
wpływająca na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Kolorowe
pacynki uszyte z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Rodzaj:
Rodzina królewska-zawiera pacynki: Król, Królowa, Królewna, Rycerz i
Czarownica, 5 szt., wym. ok. 25 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania ekspresji językowej, ruchowej,
wpływająca na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Kolorowe
pacynki uszyte z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Rodzaj: Bajkizawiera pacynki: Czerwony Kapturek, babcia, myśliwy i wilk, 4 szt.
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11

Tablice edukacyjne z filcu

12

Tablice edukacyjne z filcu

13

Tablice edukacyjne z filcu

14

Tablice edukacyjne z filcu

15

Układanki drewniane

16

Układanki drewnianewarstwowe

17

Układanki drewnianewarstwowe

18

Układanki drewniane z
uchwytami

19

Układanki drewniane„6 w
1”

20

Układanki drewnianeDomino

21

Układanki drewniane

22

Układanki drewniane

23

Układanki drewniane

24

Układanki drewnianeNakładanka

25

Przewlekanka

26

Przewlekanka

27

Przewlekanka

28

Przewlekanka

wym. ok. 25 cm.
Pomoc dydaktyczna do wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka.
Zestaw zawiera tablicę i 22 elementy ruchome.
Tablica- Chłopiec
Pomoc dydaktyczna do wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka.
Zestaw zawiera tablicę i elementy ruchome. Tablica- Dziewczynka
Pomoc dydaktyczna do wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka.
Zestaw zawiera tablicę i elementy ruchome. Tablica- Znajdź
odpowiednie ubranie
Pomoc dydaktyczna do rozwijania umiejętności matematycznych.
Zestaw zawiera tablicę i 20 elementów ruchomych. Tablica-Kwiaty
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewniane typu
puzzle: Dwa Misie (zestaw w drewnianym pudełku).
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Warstwowa drewniana
układanka typu puzzle.- Części ciała.
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Warstwowa drewniana
układanka typu puzzle.- kaczka.
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewniane typu
puzzle z uchwytami np. farma, pojazdy, owoce itp.,
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz cierpliwości. Układanka składająca się 12 elem.
z tworzywa o wym. 4 x 4 x 4 cm., z których można ułożyć 6 różnych
obrazków o tematyce bajkowej.
Pomoc dydaktyczna ucząca spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia
Układanki drewniane typu puzzle- Domino obrazkowe w pudełku wym.
opakowania: ok. 17 cm x 17 cm x 4 cm
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewniane typu
puzzle- Zegar z ruchomymi wskazówkami i dwunastoma wyjmowanymi
elementami.
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewniane typu
puzzle z ramką 21-25 elementów, wym. układanki: ok 30-32 cm x 22-25
cm np. wiosna, lato itp.
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewnianeKrokodyl z cylindrami w sześciu kolorach o różnych wielkościach (ok.
1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm).
Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności manualne, ucząca
spostrzegawczości oraz zdolności kojarzenia. Układanki drewniane
nakładanki- Kwiaty podwójna nakładanka z 16-18 elementami do
nakładania. Wym. ok. 21 x 18 x 11 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Przewlekanka
Dziewczynka (wykonana z drewna, wym. ok 18 x 22 cm).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. PrzewlekankaChłopiec (wykonana z drewna, wym. ok 18 x 22 cm).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Przewlekanka Lew
(wykonana z drewna, wym. ok 18 x 22 cm).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Przewlekanka
Ubierz Misia (wykonana z drewna, wym. ok 19 x 14 cm)
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29

Nawlekanka

30

Nawlekanka

31

Nawlekanka

32

Nawlekanka

33

Gry planszowe i ruchoweCztery pory roku

34

Gry planszowe i ruchoweSzachy
Gry planszowe i ruchoweGram w kolory

35
36
37
38

Gry planszowe i ruchoweEko Bohater
Gry planszowe i ruchoweMemo
Gry planszowe i ruchoweBuziaki śmieszaki

39

Gry planszowe i ruchoweWygibajtus, Twister

40

Gry planszowe i ruchoweSerso
Gry planszowe i ruchoweKręgle
Gry planszowe i ruchoweLogiczna układanka Zoo

41
42
43

Zestaw instrumentów

Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Nawlekanka
Misie(50 kolorowych misiów z plastiku oraz 3 kolorowe sznurki)
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Nawlekanka
Zestaw kreatywny(drewniane elementy w różnych kształtach do
nawlekania na sznurek, w drewnianym pudełeczku, wym. ok 13 x 11
cm).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Nawlekanka
Nawlekaj nie czekaj!( Zestaw kolorowych kul i sznurka do nawlekania
według wzoru, zawiera 157-160 elementów).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Nawlekanka
Wzory, kolory, memory ( zestaw plastikowych żetonów i kart z wzorami
złożonych figur, które odpowiadają kształtom żetonów, zawiera 99
elementów.)
Cztery pory roku- loteryjka obrazkowa, porządkuje wiedzę o zmianach
zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.
Zawiera 4 plansze o wym. 16 x 23,5 cm, 36 wyciętych obrazków. Dla 24 graczy.
Szachy- gra planszowa ucząca koncentracji i logicznego myślenia.
Plansza o wym. ok 42 x 34 cm, 32 figury o wys. od 3 do 6,5 cm.
Gra zawiera koło kolorów z wirującą wskazówką oraz 48
kafelków w 8 kolorach o wym. 4,8 x 4,8 cm o 4 dwustronne
plansze o wym. 23,5 x 16 cm
Gra zawiera planszę, kostkę i pionki oraz żetony z różnego rodzaju
śmieciami np.: puszek, starych gazet, butelek, plastikowych opakowań.
Gra ucząca koncentracji i logicznego myślenia oraz zapamiętywania.
Zawiera 24 elem. o wym. ok 7 x7 cm,
Zabawa dzięki ,której dziecko nauczy się rozróżniać emocje,
odczytywać je, rozumieć nie tylko swoje nastroje, ale także innych
otaczających go ludzi. 18 podzielonych na 3 części buziek
Gra ruchowa rozwijająca koordynacje ruchowa u dzieci. Zawiera:
instrukcje, tabliczkę ze wskazówką, matę o wym. ok. 165-170 cm x 125
-138 cm
Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy na prętach.
Wykonana z pianki. wym. 30 x 30 x 13 cm 5 obręczy o śr. 12 cm
Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera: 9 kręgli
i 2 kule. Wys. ok. 24 cm
Gra rozwija umiejętność myślenia, obserwacji oraz rozróżniania
kolorów, rozmiarów i ilości. Gra zawiera 6 plansz o wym. ok. 30 x 21
cm i 54 kartoniki o wym. ok. 5 x 5 cm
Zestaw instrumentów w praktycznej torbie. Zestaw zawiera 17 elem. m
in.: kastaniety z rączką, bębenek z pałeczką, trójkąt,talerze na palce,
rączki z 5 dzwoneczkami, plastikowe marakasy itp.
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Część II: Zabawki (lalki, samochody, piłki, klocki, itp.)
Lp.

1

Nazwa
Zabawka na biegunach

2

Zabawka na biegunach

3

Jeździk/

Opis
Bujak, przeznaczony dla 3 osób, wykonany z wysokiej jakości
wytrzymałego i łatwego do utrzymania w czystości plastiku. max waga:
50 kg. Jamnik(wym. ok. 102x 43 x 36 cm),
1 szt.- krokodyl (wym. ok. 101x38x40 cm)
Bujak, przeznaczony dla 3 osób, wykonany z wysokiej jakości
wytrzymałego i łatwego do utrzymania w czystości plastiku. max waga:
50 kg. Krokodyl (wym. ok. 101x38x40 cm)
Jeździk/samochód wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego,

samochodzik

4

Jeździk/
samochodzik

5

Jeździk/
samochodzik

6

Jeździk/
samochodzik

7

Drobne zabawki na plac
zabaw

8

Namioty i tunele

9

Samochód- Wywrotka

10

Samochód- Betoniarka

11

Samochód- Ciężarówka
policyjna

12

Samochód- Traktor z
przyczepką

13

Samochód- Śmieciarka

14

Zestaw miniaturowych
pojazdów

15

Zestaw-Garaż

16

Zestaw- Tory

17

Domek dla lalek

18

Lalki do domku dla lalek

19

Kącik edukacyjny-

odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 50 kg. Quad(wym.
ok. 60 x 28 x 38 cm).
Jeździk/samochód wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 50 kg. Motocykl
policyjny(wym. ok. 71 x 38 x 44 cm).
Jeździk/samochód wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 50 kg.
Koparka(wym. ok. 79 x 40 x 30 cm),
Jeździk/samochód wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 50 kg. Skuter(wym.
ok. 60 x 39 x 37 cm)
Zabawki wykonane z kolorowego plastiku o dł. elem. do 26 cm z
przeznaczeniem do zabawy na placu zabaw. Zestaw zawiera:
- 5 szt. konewek,
- 5 wiaderek,
-5 małych łopatek,
-15 szt. różnych foremek,
-5 szt. grabek.
Kolorowe namioty kryjówki i tunele wykonane z miękkiego
ortalionowego materiału. Zestaw zawiera:
1 szt.- Tunel (wym. ok. śr. 46 cm, dł. 140 cm),
1 szt.- Domek (wym. ok. 90 x 75 x 65 cm),
1 szt.- Namiot (wym. ok. 75 x 75 x 80 cm).
Zestaw kolorowych wykonanych z tworzywa sztucznego samochodów o
solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości. Wywrotka (wym. ok 36-38 x
23-25 x 18-20 cm),
Zestaw kolorowych wykonanych z tworzywa sztucznego samochodów o
solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości. Betoniarka (dł. ok 38-45
cm).
Zestaw kolorowych wykonanych z tworzywa sztucznego samochodów o
solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości. Ciężarówka policyjna z
figurkami (dł. ok 25-30 cm).
Zestaw kolorowych wykonanych z tworzywa sztucznego samochodów o
solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości. Traktor z przyczepką (wym.
ok 36-38 x 13-15 x 11-13 cm).
Zestaw kolorowych wykonanych z tworzywa sztucznego samochodów o
solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości. Śmieciarka (wym. ok 40-42
x 20-22 x 14-16 cm).
Zestaw przedszkolny w wiaderku z miksem pojazdów Mini. Wykonane
są z wysokiej jakości materiałów. W skład zestawu wchodzą auta np.
policja, taxi, ambulans, helikopter itp. Zestaw 18-20 pojazdów.
Garaż dwupoziomowy z torem o dł. ok 5,5 m z wiaduktem i trzema
dodatkowymi pojazdami wykonany z kolorowego wytrzymałego
tworzywa sztucznego. Wym. po złożeniu 86 x 126 cm
Zestaw drewnianych torów, z pociągami i innymi akcesoriami w
komplecie. Zestaw zawiera pociąg, tory, most, figurki drzew, ludzi i
innych akcesoriów, łącznie 50 elementów.
Dwupoziomowy, drewniany domek dla lalek, z barwnymi elementami,
wyposażony w liczne akcesoria m. in.stoliki, krzesełka, komplet
wypoczynkowy, szafki, wyposażenie łazienki, wyposażenie kuchni, itp.
Domek posiada zasuwany dach. wym. ok. 40 x 26 x 38 cm
Zestaw 6 szt. lalek do drewnianego domku. W skład zestawu wchodzą:
mama, tata, córka, syn, dziadek, babcia. Wysokość lalek: ok. 10-12 cm.
Warsztat wykonany z kolorowego wytrzymałego tworzywa sztucznego z

1

szt.

1

szt.

1

szt.

5

zestaw

1

zestaw

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

6

zestaw

2

zestaw

2

zestaw

2

szt.

2

zestaw

1

szt.

Warsztat

20

Kącik edukacyjnyKuchnia

21

Kącik edukacyjnySupermarket

22

Kącik edukacyjnyStragan z warzywami

23

Kącik edukacyjnyZabawkowy zestaw do
sprzątania

24

Kącik edukacyjnyZabawkowy zestaw
narzędzi

25

Głęboki wózek dla lalek z
torbą i nosidełkiem

26

Wózek dla lalek typu
spacerówka
Zestaw łóżeczek dla lalek

27

28

Akcesoria do karmienia i
pielęgnacji lalek

29
30

Lalka- Siusiający bobas
Lalka z akcesoriami
toaletowymi
Lalka w zimowym
ubranku
Akcesoria zawodówLekarz/Doktor

31
32

33

Akcesoria zawodówKosmetyczka/Miss

34

Klocki drewniane

35

Klocki plastikowe

narzędziami. W zestawie m. in. młotek, śrubokręt, klucz, kombinerki,
kask o śr. ok. 15 cm, ok. 54-56 akcesoriów o wym. 3-17 cm. Wym.
warsztatu ok. 45-47 x 25-30 x 68-70 cm.
Kuchenka wykonana z kolorowego wytrzymałego tworzywa sztucznego
z akcesoriami kuchennymi. Zestaw zawiera: patelnię, czajnik, łyżkę,
nóż, widelec, talerz, musztarda, keczup, sałatę. Klapka piekarnika
otwiera się, a pokrętła są ruchome. Wys. Kuchni ok 80-85 cm.
Supermarket z kasą elektroniczną wykonany z kolorowego
wytrzymałego tworzywa sztucznego . Zestaw zawiera: 36 artykułów
spożywczych , półki do ekspozycji i monety. Wym. ok. 65-67 x 25-27 x
70-72 cm.
Stragan z warzywami z kasą elektroniczną wykonany z kolorowego
wytrzymałego tworzywa sztucznego . Zestaw zawiera: 10 artykułów
spożywczych , koszyk na zakupy, karta płatnicza. Wym. ok. 40-42 x 2325 x 66-68 cm
Zabawkowy zestaw do sprzątania wykonany z kolorowego
wytrzymałego tworzywa sztucznego w wózku. Zastaw zawiera: wózek,
mop, szczotkę, wiaderko, miskę, szczotkę z szufelką, pojemniczek z
mydłem. Wym. ok. 30-32 x 40-42 x 58-60 cm
Zabawkowy zestaw narzędzi w skrzynce wykonany z kolorowego
wytrzymałego tworzywa sztucznego pełen narzędzi wraz z kaskiem.
Zastaw zawiera: kask, wiertarkę, piłę, klucz francuski, śrubokręt,
kombinerki, miarkę, listewki, śrubki i nakrętki. Wym. ok. 30-32 x 16-18
x 14-16 cm.
Wózek dla lalek z wyjmowanym nosidełkiem, torbą, regulowaną
wysokością rączki oraz pościelą. wym. wys. Rączki ok. 31-65 cm, szer.
wózeczka ok 30-32 cm, dł. gondoli ok 47- 49 cm.
Wózek spacerowy dla lalek w pastelowych kolorach. wym. ok. 50-52 x
27-29 x 55-57 cm
Zestaw 2 łóżeczek dla lalek: kojca i łóżeczka standardowego z
wyposażeniem. Zestaw zawiera :
1 szt. kojec dla lalki- wykonany z kolorowego wytrzymałego tworzywa
sztucznego o wym. ok. 40-42 x 23-25 x 25-27 cm
1 szt. łóżeczko standardowe- wykonane z drewna wraz z kompletem
pościeli o wym. 33-35 x 30-32 x 50-24 cm.
Zestaw akcesoriów dla bobasa z torbą. Zestaw zawiera : 2 butelki o wys.
9 cm, zasypkę, balsam, 2 ręczniki o wym. 20 x 20 cm, kocyk o wym. 42
x 17 cm, 2 pieluszki, miskę o śr. 12 cm, łyżkę i widelec o dł. 10 cm,
butelkę o dł. 10 cm, butelka dł. 7 cm, smoczek.
Lalka typu bobas z ubrankiem. dł. ok. 35-38 cm,
Lalka typu bobas z ubrankiem. dł. ok. 35-38 cm,

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

zestaw

1

zestaw

2

zestaw

2

szt.

2

zestaw

2

zestaw

2
2

szt.
szt.

Lalka typu bobas z ubrankiem. dł. ok. 40-45 cm.

2

szt.

Zestawy akcesoriów do zawodu Lekarz/Doktor. W zestawie: stetoskop,
przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do
badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska.
wym. torby ok. 15 x 17 cm, dł. elem. ok 5-35 cm.
Zestawy akcesoriów do zawodu Kosmetyczki/Miss. W zestawie:
szczotka do włosów, lusterko, perfumy, szminka i puderniczka
zapakowane w metalowe pudełko, wym. akcesoriów ok. 5-16 cm .
Zestaw kolorowych drewnianych klocków o różnych kształtach, ok. 100
elementów.
Klocki ,, wafle” z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się

1

zestaw

1

zestaw

2

zestaw

2

zestaw

36

Klocki piankowe

37

Klocki konstrukcyjne

38

Zestaw 10 dużych
klocków piankowych

39

Zestaw dużych klocków
konstrukcyjnych

40

Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Labirynt
na ścianę
Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Labirynt
na ścianę
Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Labirynt
na ścianę
Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Labirynt
na ścianę
Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Kostka
manipulacyjna

41
42
43
44

45

Zabawki i labirynty
manipulacyjne

46

Zabawki i labirynty
manipulacyjne

47

Zabawki i labirynty
manipulacyjne

48

Zabawki i labirynty
manipulacyjne- Labirynt
stojący

ze sobą lub mogą być łączone z podstawą, klocka 10 x 10 x 1 cm, ok.
100 szt.
Zestaw piankowych kolorowych klocków z 6 różnymi fakturami
wym. klocka kwadratowego ok 8 x 8 x 2,2 cm
Zestaw kolorowych klocków konstrukcyjnych zapakowanych w worek,
ok. 300 elementów.
Kolorowy 10 elementowy zestaw piankowych klocków, pokrytych
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką
o podwyższonej gęstości. wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
Duże klocki konstrukcyjne Polydron Giant .Zawartość: 40 elementów z
trwałego tworzywa, w tym: 20 kwadratów (bok 21 cm) i 20 trójkątów
równobocznych (bok 19,5 cm).
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Chmurka Maidrewniany labirynty z przesuwanymi kształtami, do zawieszenia na
ścianie. Wym. 67 x 45 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Samolot Guciadrewniany labirynty z przesuwanymi kształtami, do zawieszenia na
ścianie. Wym. 69 x 36 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Żyrafa-drewniany
panel manipulacyjny do zawieszenia na ścianie. Wym. 54,5 x 110 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Krokodyldrewniany panel manipulacyjny do zawieszenia na ścianie. Wym. 37 x
105 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Zabawka w formie
sześcianu wykonanego z pianki, z umieszczonymi na ściankach kostki
sznurkami, napami, guzikami, klamerkami, suwakami umożliwiającymi
ćwiczenia sprawności palców i uczenia podstawowych umiejętności
niezbędnych podczas ubierania się. Wym.ok.20- 22 x 20-22 x 36-38 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Auta-kolorowy
labirynt z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi, z magnetycznym
patyczkiem na sznurku. Wym. ok. 24,5 x 24,5 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Motylek-kolorowy
labirynt z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi, z magnetycznym
patyczkiem na sznurku. Wym. ok. 24,5 x 24,5 cm
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Labirynt
przeplatanka- gdzie zadaniem dziecka jest przesuwanie koralików po
metalowych prętach. Wym. ok. 20-24 x 10-12 x 19 -22 cm.
Pomoc dydaktyczna do rozwijania motoryki u dzieci. Dwustronny
labirynt stojący, zaopatrzony w dwie drewniane pałeczki zakończone
magnesem do przesuwania kuleczek po torze. Wym. ok. 40 x 25,5 cm
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2

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

1
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1

szt.

1

szt.

1

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

Ilość
1

j.m.
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1

zestaw

1

zestaw

Część III: Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych
Lp.

1
2

3

Nazwa
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Woreczki
z grochem
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Ślady
ręce
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Ślady

Opis
Pomoc dydaktyczna do zabaw usprawniających koordynację ruchową.
Zestaw zawiera komplet 8 woreczków, każdy w innym kolorze, na
każdym umieszczona jest cyfra 1-10. Wym. 10 cm • 10 szt. (+/- 1 cm).
Kolorowe elementy w kształcie dłoni, wykonane z gumy, o chropowatej
powierzchni, przydatne do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw
sportowych np. torów przeszkód itp. Wym. 19 x 19 cm. Zestaw zawiera
6 par.
Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy, o chropowatej
powierzchni, przydatne do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

stopy
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Dysk
sensoryczny
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Mata
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Zestaw
bramek
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne-Kółka
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Kijki
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne-Piłki
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Piłka
nożna
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Piłka
siatkowa
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne-Szarfa
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Pachołki
Pomoce sportowe i
rehabilitacyjne- Kosz

15

Materac 3 częściowy

16

Ławka gimnastyczna

17

Zestaw najeżonych półkul

18

Duża ósemka do
balansowania

19

Platforma z labiryntem do
ćwiczeń

20

Piłka gimnastyczna
okrągła-45 cm
Piłka gimnastyczna
okrągła-55 cm
Piłka gimnastyczna
okrągła-75 cm
Piłka gimnastyczna
owalna- Fasolka 40 cm
Piłka gimnastyczna

21
22
23
24

sportowych. Wym. 9 x 23 cm. Zestaw zawiera 6 par.
Pomoc dydaktyczna do ćw. rozwijających zmysł dotyku/ masażu stóp i
dłoni/ gier i zabaw. Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do
ćwiczeń równowagi., śr. ok. 33 cm. Maksymalne obciążenie 225 kg.
Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp. Jeżyk koryguje
płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy. Dł. ok. 100
cm, szer. od 20 do 34 cm.
Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych. Zestaw zawiera 2
bramki o wym. ok. 74 x 46 x 60 cm, piłkę o śr. 15 cm, pompkę i8
metalowych palików do przymocowania bramek
Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych. Przyrząd gimnastyczny.
Kolorowe kółko typu hula-hop o śr. ok. 50 cm.
Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych. Zestaw 6 kijków z
ażurową łopatką. Dł. kijka ok. 80 cm.
Piłki z tworzywa sztucznego z otworami. Do zabaw swobodnych i
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zestaw zawiera 6 szt. w różnych kolorach.
Akcesoria do gier i zabaw . Piłka nożna gumowana o śr. ok. 21-22 cm.
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szt.

1

szt.

1

zestaw

5

szt.

1

zestaw

1

zestaw

1

szt.

Akcesoria do gier i zabaw. Piłka siatkowa gumowana o śr. ok. 20-22 cm.

1

szt.

Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych .Kolorowa szarfa
sportowa o szer. ok. 3 cm i dł. 94 cm.
Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych. Kolorowe małe
pachołki o wys. ok. 10 cm. Zestaw zawiera 10 szt.
Pomoc dydaktyczna do gier i zabaw ruchowych. Składany zestaw do
koszykówki, z regulowaną wysokością kosza 61 - 122 cm z małą piłką.
Wym. 60 x 51,5 x 149 cm
Pomoc dydaktyczna do ćwiczeń gimnastycznych-korekcyjnych. Materac
3 częściowy składany. Obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą
ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. po rozłożeniu 180 x
60 x 5 cm
Przyrząd do różnorodnych ćwiczeń ruchowych. Ławka wykonana z
lakierowanego drewna iglastego o zaokrąglonych krawędziach. Wys. 31
cm, dł. 2 m
Kolorowe półkule z wypustkami do ćwiczeń równowagi, o średnicy 1618 cm. Zestaw zawiera 6 kolorowych półkul.
Duża ósemka do balansowania pomoc do stymulowania zmysłów,
rozwijania koordynacji wzrokowo-słuchowej i ćwiczeń koncentracji
maksymalne. platforma 80 x 40 cm na gumowym dysku
drewniana kula, obciążenie max 100 kg.
Wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego platforma rozwijająca
koncentrację i motorykę. Wym. ok 51,5 x 20 x 7,5 cm, śr. kulek ok. 2
cm , maksymalne obciążenie 120 kg
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych. Śr. piłki
45 cm.
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych. Śr. piłki
55 cm.
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych. Śr. piłki
75 cm.
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych o
owalnym kształcie. Fasolka wym. piłki 40 x 80 cm.
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych o
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1

zestaw

4

szt.
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szt.

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

25
26
27

owalna- Fasolka 55 cm
Piłka gimnastyczna z
wypustkami 65 cm
Piłka gimnastyczna z
wypustkami 75 cm
Zestaw górek i pagórków

owalnym kształcie. Fasolka wym. piłki 55 x 100 cm.
Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na
powierzchni. Śr. piłki 65 cm
Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na
powierzchni. Śr. piłki 75 cm
Zestaw kolorowych elementów z estetycznego i trwałego do ćwiczeń
koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi, zdolność szacowania
odległości. Zestaw zawiera 5 elem.: 1 duża górkę o boku 42 cm i wys.
25,5 cm, 2 średnie góry o boku 40,5 cm i wys. 17 cm2, 2 małe pagórki o
boku 36 cm i wys. 8,5 cm Maksymalne obciążenie elementów 50 kg.

2

szt.

1

szt.

1

zestaw

Opis
Zestaw składa się z 10 metalowych ramek w kolorze różowym i 10
odpowiadających im figur w kolorze niebieskim.

Ilość
2

j.m.
zestaw

Zestaw długich czerwono-niebieskich belek ma na celu wprowadzenie w
liczby od 1 do 10. Zestaw zawiera Zawartość: 10 belek z solidnego
drewna - długość rośnie/maleje o 10 cm, najdłuższa ma 100 cm.
5 warstwowe puzzle Anatomia dziewczynki - od szkieletu po ubrane
dziecko, 5 małych okienek pomocnych jest w układaniu warstw
składających się z 7 części.
Puzzle drewniane z serii puzzli dla najmłodszych podzielone na
podstawowe elementy. Rodzaje: drzewo, kwiat.
Gra w odcienie -sześć kolorów (szary, fioletowy, żółty, czerwony,
niebieski, zielony) w czterech odcieniach. Zadaniem dziecka jest
dopasowanie odpowiedniego ludzika to odpowiedniego tła.
Gra w domino - ułóż domino tak, by wszystkie 3 boki elementu
pasowały do sąsiadujących klocków. Domino 76 klocków w kształcie
trójkąta
Na drewnianej podstawie umieszczono dziewięć otworów, po 3 z
kształtu: koła, kwadraty i sześciokąty. Całość wykonana z drewna.
Wymiary: 17 x 17 x 2,5cm.
Drewniana podstawka z 9 słupkami, na którą należy nakładać taką ilość
krążków jaka jest napisana poniżej. Każda cyfra napisana na kwadraciku
ma inny kolor odpowiadający kolorowi krążków. Wymiary: 43 x 11 x
11cm
Puzzle drewniane z serii puzzli botanicznych podzielone na
podstawowe elementy. Rodzaje: drzewo, kwiat. Wym. ok. 24 x 24 cm.
Celem nakładanki, jest wspomaganie liczenia od 1 do 5 przez układanie
pierścieni w odpowiednich pozycjach. Wymiary: 34 x 10 x 13 cm

2

zestaw

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

Ramka do nauki zapinania – z suwakiem. Wykonana z drewna oraz
tkaniny bawełnianej lub skóry. Wym. ok. 30 x 30 x 2,5 cm
Ramka z guzikami do nauki zapinania. Wykonana z drewna oraz tkaniny
bawełnianej lub skóry. Wym. ok. 30 x 30 x 2,5 cm

1

szt.

1

szt.

Ramka do nauki sznurowania. Wykonana z drewna oraz tkaniny
bawełnianej lub skóry. Wym. ok. 30 x 30 x 2,5 cm
Ramka do nauki zapinania - napy. Wykonana z drewna oraz tkaniny
bawełnianej lub skóry. Wym. ok. 30 x 30 x 2,5 cm

1

szt.

1

szt.

Zabawa z kostką przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Na

1

szt.

Część IV: Pomoce dydaktyczne Montessori do prowadzenia zajęć przedszkolnych
Lp.

1
2
3
4
5

Nazwa
Pomoce MontessoriMetalowe ramki
geometryczne
Pomoce MontessoriKolorowe belki
numeryczne
Pomoce MontessoriAnatomia dziewczynki
Pomoce MontessoriPuzzle
Pomoce Montessori- Gra
w odcienie

6

Pomoce Montessori- Tri
Domino

7

Pomoce Montessori- Geo
Plansza

8

Pomoce MontessoriDuże liczydło

9

Pomoce MontessoriPuzzle
Pomoce Montessori Nakładanka - liczenie
pierścieni 1-5
Pomoce Montessori Ramka suwak
Pomoce Montessori –
Ramka do zapinania na
guziki
Pomoce Montessori –
Ramka do sznurowania
Pomoce Montessori –
Ramka do zapinania na
napy
Pomoce Montessori –

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Kostka manipulacyjna
Pomoce Montessori –
pudełko dźwiękowe
Pomoce Montessori –
pudełko zapachowe
Pomoce Montessori –
Książeczka z zapięciami

19

Pomoce Montessori –
komoda geometryczna

20

Pomoce Montessori –
Materiał językowy seria
niebieska

21

Pomoce Montessori –
Materiał językowy seria
różowa

22

Pomoce Montessori –
Materiał językowy seria
zielona

23

Pomoce Montessori –
Alfabet małe litery

24

Pomoce Montessori –
Alfabet duże litery

25

Pomoce Montessori –
Cyfry szorstkie
Pomoce Montessori –
Cyfry i kropeczki
Pomoce Montessori –
Karty zadaniowe do pracy
z niebieskimi trójkątami

26
27

28
29

Pomoce Montessori –
Czerwone żetony
Pomoce Montessori –
Plansza Ciszy Elipsa
Montessori

ściankach piankowego sześcianu dzieci znajdą różne zapięcia.
Zestaw puszek szmerowych w kolorze niebieskim i czerwonym mający
na celu wykrywanie różnic dźwięków. Zestaw zawiera 2 pudełka
(kolory - czerwony i niebieski) z 6 różnych dźwięków.
Zestaw pudełek zapachowych na celu postrzeganie zapachów. Zestaw
zawiera 2 drewniane tace, każdy z 6 pudełkami zapachowymi
Książeczka na stronach której dzieci uczą się zapinać duże i małe guziki,
sprzączkę od paska, rzep, zamek błyskawiczny, zatrzask, wiązać
sznurowadła. Książeczka wykonana z materiału (wym. ok. 22 x 21 cm) 7 wszytych zapięć
Komoda geometryczna składa się z sześciu szuflad oraz zawiera 35
geometrycznych kształtów i ramek (6 okręgów, 6 prostokątów, 7
trójkątów, 6 regularnych wielokątów, 4 figury krzywoliniowe, 6
czworokątów i 1 miejsce puste).
Zestaw 12 kompletów (obrazków i podpisów), listy z wyrazami. Zestaw
zawiera: 72 kartoniki z obrazkiem i 72 kartoniki z podpisem (wym. 6 x 6
cm) - 12 arkuszy obrazkowych i 72 kartoniki z podpisem (wym. arkusza
21 x 30 cm, wym. kartonika 6 x 6 cm) - 15 list z wyrazami do czytania
(wym. 9 x 18 cm) - instrukcję.
Zestaw 12 kompletów (po 6 słów w każdym), listy z wyrazami. Zestaw
zawiera: 72 kartoniki z obrazkiem i 72 kartoniki z podpisem (wym. 6 x 6
cm) - 12 arkuszy obrazkowych i 72 kartoniki z podpisem (wym. arkusza
21 x 30 cm, wym. kartonika 6 x 6 cm) - 15 list z wyrazami do czytania
(wym. 9 x 18 cm) - instrukcja.
Zestaw 12 kompletów (po 6 słów w każdym), listy z wyrazami.
Trudność: dź, w, i, rz, sz, dz, dź, b, z, ę, d, ą, ch, zi, si, cz, ni Zestaw
zawiera: 114 kartoników z obrazkiem i 114 kartoników z podpisem
(wym. 6 x 6 cm) - 19 arkuszy obrazkowych i 114 kartoników z
podpisem (wym. arkusza 21 x 30 cm, wym. kartonika 6 x 6 cm) - 18 list
z wyrazami do czytania (wym. 9 x 18 cm) - instrukcja.
Ruchomy alfabet, małe litery zawiera czerwone samogłoski i niebieskie
spółgłoski, znaki interpunkcyjne Zapakowany w drewniane pudełko z
przegródkami i wieczkiem.
Ruchomy alfabet, duże litery zawiera czerwone samogłoski i niebieskie
spółgłoski, znaki interpunkcyjne Zapakowany w drewniane pudełko z
przegródkami i wieczkiem.
Tabliczki z szorstkimi cyframi od 0-9, cyfry wykonane z drobnego
piasku. Zapakowany w drewniane pudełko.
Zestaw 10 dwuczęściowych (z cyferka i kropkami) drewnianych
układanek do nauki liczenia. Zapakowany w drewniane pudełko.
Karty zadaniowe do pracy z niebieskimi trójkątami. Zadaniem dziecka
jest odtworzyć ukazaną figurę za pomocą trójkątów. Na odwrocie każdej
karty znajduje się ta sama figura, lecz z zaznaczonymi pojedynczymi
trójkątami. Ćwiczenie stymuluje orientację kierunkową na płaszczyznie i
rozwija intuicję geometryczną.
Zawartość: 24 karty zadaniowe dwustronne - karty wykonane są z
trwałego tworzywa - format A5 - zapinana teczka
Zestaw 100 plastikowych żetonów w kolorze czerwonym do nauki
liczenia.
Plansza wykonana z lekkiego, impregnowanego poliestru o wym. 150 x
225 cm z 6 stalowych szpilkami do zamocowania na trawie.
Zapakowane w bawełnianą torba do przechowywania planszy.
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Część VI: Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych (programy multimedialne.)
Lp.

Nazwa
Program multimedialnyWspomaganie rozwoju. Z
Tosią przez pory roku
(pakiet I)
Program multimedialnyBambikowe
Logoprzygody

Opis
Program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i
percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej
oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
Pakiet Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... 4 programy do
terapii i stymulacji rozwoju.
Program do wczesnej terapii zaburzeń mowy u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w celu stymulowania rozwoju mowy
i języka dziecka. W skład zestawu wchodzą: pendrive z programem licencja 1 stanowiskowa, słuchawki dwukanałowe, 70 naklejek,
książeczka postępów dziecka.
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