
Załącznik nr 8.3 do SIWZ

na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w ramach 

projektu "Przedszkole Marzeń" dofinansowanego w ramach RPO WP Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020

                          Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu "Przedszkole Marzeń" 

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM. MINIMALNE WYMAGANIA

1

Laptopy z wejściem HDMI z oprogramowaniem - 

zakupione laptopy pozwolą zorganizować w kazdej Sali 

zabaw kąciki komputerowe do pracy indywidualnej z 

dziećmi na programach komputerowych, wyrównają szanse 

w zdobywaniu umiejętności obsługiwania komputera 

dzieciom nie posiadającym w domu komputera 

3 szt.

System operacyjny:Windows 10, Procesor: Intel Core i5-7200U, Karta graficzna:Nvidia Geforce 

940MX, Wyświetlacz (przekątna):15,6 cali, Pamięć operacyjna RAM:4 GB, Dysk twardy:HDD 

1000 GB, Złącza:czytnik kart pamięci, D-Sub, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka 

internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C.

2 Mega Domek z pełnym wyposażeniem 1 szt.

Solidny drewniany domek dla lalek z 40 - elementowym drewnianym wyposażeniem (+/-1 szt). 

Bogate wyposażenie w mebelki (m.in. łóżka, szafy, szafki, stoliki, krzesełka)zapewni wspaniała 

zabawę. Wym.: 65 x 35 x 88 cm (+/-2cm).

3 Sklepik Natur HW 4741  3 szt.

Drewniany sklepik  wraz z materiałowymi wykończeniami w żywych kolorach, wys.  150 cm z 

tablicą do zapisywania ofert promocyjnych, dzwonek, zegar, kosz, wozek na zakupy w kolorze 

pasującym do wystroju sklepiku oraz wyposażenie sklepu: warzywa do krojenia, owoce, kasa z 

wyświetlaczem i pieniędzmi, drewniana pizza do krojenia, mięso, ryby, jaja, nabiał, zestaw napoji 

it.

4 Różowa Kuchenka 1 szt.

Drewniana kuchenka z oknem i zasłonami oraz urządzeniami kuchennymi, m.in.. lodówka, 

pralka, mikrofalówka, zlewozmywak, kuchenka gazowa. Wymiary min. 85x30x91 cm, 

dostosowana dla dzieci od 3 lat. W zestawie powinny znajdować się również co najmniej 3 

drewniane narzędzia kuchenne oraz min. 1 plastikowy lub drewniany garnek z pokrywką oraz 

min. 1 plastikowa lub drewniana patelnia z pokrywką.



5 Namiot na stolik „Podwodny świat” 2 szt.

Namiot na stół, wykonany z tkaniny bawełnianej - drelichu z kolorowymi motywami morskimi. 

Po nałożeniu na stolik, namiot tworzy bezpieczne i intymne miejsce do zabawy. Wyposażony w 

ściagające tasiemki oraz 2 okragłe okna i 2 wejścia z podpinaną na rzep zasłonką, przez które 

dzieci mogą wchodzić i wychodzić z namiotu. Wymiary: szer.76 cm, dł. 121 cm, gł. 61 cm. (+/-

1cm) 

6 Mikroskop do obserwacji przyrodniczych 2 szt.

Mikroskop z dwoma okularami do pracy indywidualnej z dziećmi. 20 krotne powiekszenia. 

Podświetlenie na baterie AA 1,5V. Zestaw powinien zawierać również pudełko z próbkami 

mineralnymi (10-12 szt).

7 Model do nauki higieny jamy ustnej 2 szt.
Duży model jamy ustnej wykonany z plastiku łącznie ze szcoteczką do ćwiczenia prawidłowych 

ruchów, które powinno wykonywac dziecko podczas mycia zębów. Wymiary ok. 14x18x24 cm.

8 Globus  fizyczny 6 szt.
Globus  fizyczny przedstawiający kulę ziemską do zajęć z dziećmi, śr. 22 cm wys. 30 cm (+/-

1cm)

9 Chusta animacyjna 5 szt.
Animacyjna chusta integracyjna z nylonu o średnicy ok. 3,5 metra, w kolorach tęczy, do zabaw w 

Sali i w ogrodzie.

10 Chustki żonglerskie 5 szt.
Komplet 10 szt. lekkich, szyfonowych, kolorowych chustek o wym. Ok.. 65x65 cm, do zajeć 

tanecznych i ruchowych.

11 Stolik do wody i piasku 2 szt.

Specjalny stół wykonany z kolorowego plastiku do zabaw dzieci w pozycji stojącej. Stół 

powinien posiadać min. 2 duże przetłoczenia umożliwiające nasypanie tam piasku i nalanie wody. 

Zaokrąglone kształty bez ostrych kantów. Wymiary: wysokość 42-44 cm, szerokość: kwadrat o 

boku 68-70cm. Zestaw powinien zawierać również dodatkowe wyposażenie plastikowe: 

wiaderko, 5-6 foremek, konewka, statek, łopatka z sitkiem, 2 łopatki, grabki oraz pokrowiec 

umożliwiający zapakowanie całego zestawu.

12
Dywan do zabawy z nadrukowanymi ulicami

6 szt. Miękki dywan o wym. ok. 130x95 cm z nadrukowanymi ulicami do zabaw.

13 Drewniany czteropiętrowy garaż 6 szt.
Czteropiętrowy garaż wykonany z drewna z trzema platformami parkingowymi, stacją 

benzynową, lądowiskiem dla helikopterów i windą na korbkę. 

14

Klej pistolet wym. 17x3x14 cm do wykonywania prac 

przestrzennych , podarunków dla najbliższych, wystroju 

Sali.

6 szt.
Pistolet do kleju na gorąco o wym. maks. 17x3x14 cm, na wkłady o średnicy 20 mm. Pistolet 

powinien zawierać podstawkę lub uchwyt do chwilowego odstawienia nagrzanego urządzenia. 

15 Wkład kleju do pistoletu 6 szt. Wkłady kleju o średnicy 20 mm do pistoletu. Opakowanie powinno zawierać 1-1,2 kg kleju.

16 Półkule sensoryczne 2 zestaw

Zestaw 6 sztuk w różnych kolorach półkule wykonane z tworzywa sztucznego, do ćwiczeń 

rownowagi i koordynacji. Półkule wypełniane powietrzem do odpowiedniej twardości z 

wypustkami sensorycznymi pobudzającymi dotyk stóp. Średnica 16 cm, wys. 8 cm. 

17 Piłka nożna gumowa 6 szt. Piłka nożna gumowa o śr. 15 cm. Co najmniej dwukolorowa. 



18 Worki do skakania 1 zestaw
Zestaw 6 sztuk różnokolorowych worków o wym. 52x62 cm, do zabaw ruchowych w sali i na 

świeżym powietrzu,rozwijające zdolność do utrzymywania równowagi

19 Bramka pomarańczowa do gry w piłkę 2 szt.
Bramka wykonana z trwałego kolorowego plastiku o wym. 83x11x20 cm z bezpiecznymi 

zaokrąglonymi brzegami.

20 Pachołki 1 zestaw
Dwukolorowe pachołki plastikowe, pomocne w zabawach, do oznaczania toru slalomu itp. 

Zestaw 4 sztuki, o wym. 14x23 cm (+/- 0,5 cm)

21 Super koszykówka 1 szt.
Przenośny plastikowy, kolorowy zestaw (podstawa, słupek i kosz)  z możliwościa regulacji 

wysokości od 113 do 168 cm.

22 Kolorowy płotek 2 zestaw

Wykonane z plastiku kolorowe elementy, które po połączeniu tworzą płotek, do zabaw 

tematycznych oraz dekoracji podczas przedstawienia. Zestaw 6 elementów o wymiarach: dł.80 

cm, gr.6cm, wys.55 cm w min. trzech kolorach.

23 Ogromny dziurkacz 6 szt.
Dziurkacz do wycinania motywów w kształcie kwiatów z łodygą (wielkość wycinanych motywów 

ok.. 5,5 cm), do wycinania prac plastycznych, dekoracji sali

24 Ogromne dziurkacze 6 szt.
Dziurkacz do wycinania motywów w kształcie kwiatka (wielkość wycinanych motywów ok.. 3-

4,5 cm), do wycinania prac plastycznych, dekoracji sali

25 Ogromne dziurkacze 6 szt.
Dziurkacz do wycinania motywów w kształcie serca (wielkość wycinanych motywów ok.. 3-4,5 

cm), do wycinania prac plastycznych, dekoracji sali

26 Ogromne dziurkacze 6 szt.
Dziurkacz do wycinania motywów w kształcie gwiazdy (wielkość wycinanych motywów ok.. 3-

4,5 cm), do wycinania prac plastycznych, dekoracji sali

27 Ogromne dziurkacze 6 szt.
Dziurkacz do wycinania motywów w kształcie motyla (wielkość wycinanych motywów ok.. 3-4,5 

cm), do wycinania prac plastycznych, dekoracji sali

28 Druciki kreatywne kolorowe. 12 kpl.
Komplet zawiera min. 50 sztuk  drucików o średnicy 15 mm, długości  min. 50 cm ,  w min. 8 

kolorach

29 Kula styropianowa 150 szt.
Kula styropianowa o średnicy 6 cm, do wykonania prac plastycznych przestrzennych 

rozwijających kreatywnośc dziecka

30 Druciki kreatywne. 12 kpl.

 Zestaw zawierający plastyczne i puszyste druciki kreatywne. Zestaw powinien zawierać: druciki 

jednolite w min. 8 kolorach, druciki prążkowane w min. 4 kolorach, druciki błyszczące w min. 4 

kolorach oraz driciki nieregularnej grubości w min. 4 kolorach. Łącznie zestaw powinien 

zawierać min. 250 drucików o grubości 0,5 - 1 cm i długości min. 30 cm. 

31 Kolorowe pompony. 6 kpl.
Zestaw zawierający min. 300 kolorowych pluszowych pomponików w min. 5 różnych 

wielkościach od 1 do 5 cm, do wykorzystania do prac plastycnych 

32 Kolorowe ruchome oczka. 6 kpl.

Zestaw kolorowych ruchomych, okrągłych oczek o różnych kolorach żrenicy (min. 5 kolorów) i 

różnych średnicach (min. 4 różne średnice od 5 do 25 mm). Zestaw powinien zawierać łącznie 

100-110 szt.

33 Rafia żółta do prac plastycznych 6 szt. Syntetyczna folia o długości 28-32 m, 

34 Rafia czerwona do prac plastycznych 6 szt. Syntetyczna folia o długości 28-32 m, 

35 Rafia niebieska do prac plastycznych 6 szt. Syntetyczna folia o długości 28-32 m, 



36 Rafia zielona do prac plastycznych 6 szt. Syntetyczna folia o długości 28-32 m, 

37 Pojemniki na pędzle i wodę. 10 kpl. Komplet 3 szt. plastikowych pojemników, o wym ok. 44x33x21 mm.

38 Palety plastikowe na farby plakatowe. 6 kpl.
Komplet 10 sztuk palet o wymiarach ok. 23x15 cm. Każda paleta zawiera min. 6 pojemników na 

farbę i min. 2 otwory które stanowią uchwyt ułatwiający korzystanie.

39
Oczka komplet - akcesoria dekoracyjne do prac 

plastycznych dzieci
6 kpl.

Zestaw ruchomych, okrągłych oczek z jednym kolorem źrenicy i różnych średnicach (min. 4 

różne średnice od 5 do 20 mm). Zestaw powinien zawierać łącznie 550-570 szt.

40 Folia piankowa zestaw klasowy. 12 kpl. Komplet 100 arkuszy folii piankowej w min. 12 kolorach o wymiarach: ok. 15x22x0,2 cm

41 Piankowe kształty 12 kpl.
Komplet 200 sztuk piankowych elementów w kilku kolorach i kształtach : prostokaty, kwadraty, 

paseczki, kółeczka, łezki, owale - akcesoria do zajec plastycznych

42 Filc zestaw klasowy 12 kpl. Komplet zawierający 40 arkuszy filcu w formacie A4 w min. 8 kolorach

43 Nożyczki wzorki 6 kpl.
Komplet zawierający 4 sztuki różnokolorowych nożyczek plastikowych o dł. maks. 15 cm do 

wycinania różnych wzorków. 

44 Nożyczki tradycyjne 15 kpl.
Komplet 5 sztuk nożyczek metalowych  dla dzieci z zaookraglonymi końcówkami , długości 

maks. 15 cm. 

45 Plastelina zestaw klasowy 6 kpl. Plastyczna, nietwardniejąca plastelina w 12 żywych kolorów, po 15-20 laseczek każdego koloru.

46 Błyszczący papier z fakturą 6 kpl.
Miękki i giętki papier do prac origami. Komplet 50-55 szt. różnokolorowych kwadratowych 

kartek o wym. 14x14 cm (+/- 0,5 cm)

47 Papier w groszki. 6 kpl. Zestaw 10 szt. różnokolorowych kartek o wym. 25x35 cm

48 Karton w paski 6 kpl. Zestaw 10 szt. różnokolorowych kartek o wym. 25x35 cm

49 Cekiny mix. 6 kpl.
Komplet różnokolorowych cekin o różnych kształtach i wymiarach do dekorowania. Waga 80-90 

g.

50 Cekiny - kwiatek. 6 kpl.
Komplet 200-220 różnokolorowych cekin o kształtcie kwiatka i wymiarach 0,5-2 cm do 

dekorowania. Waga 80-90 g.

51 Żele brokatowe - zestaw klasowy. 6 kpl.
Komplet kolorowych brokatów w tubkach do prac plastycznych (70 sztuk w 5-6 kolorach o 

pojemność 10 ml)

52 Papier tęczowy dwustronny 6 kpl.
Dwustronnie barwiony papier do wycinania i składania, w kolorach tęczy (komplet 10 sztuk) o 

wymiarach 22x32 cm (+/-0,5 cm).  

53 Guziki 6 kpl.
Zestaw guzików o różnych wzorach, rozmiarach i kolorach do wykonania podarunków dla 

najbliższych. Waga 500 - 550 g.

54 Kolorowe kartony 6 kpl. Komplet 50 arkuszy w min. 10 jednolitych kolorach o wymiarach 61x 91 cm (+/-0,5 cm) 

55 Tektura falista beżowa 6 kpl.
Komplet 50 sztuk formatu A4, do tworzenia prac przestrzennych oraz jako tło do tematycznych 

prac plastycznych.

56 Tektura szara falista 6 szt.
Tektura falista o szer. 30 cm, i długości w rolce 5 m, jako tło do gazetek ściennych , prac 

plastycznych dzieci.



57 Pędzelki na palce 18 kpl.
Komplet 9 pędzelków z wyprofilowanymi nakładkami z tworzywa sztucznego do nakładania na 

palce w 3 grubościach włosia, przydatne  w zajęciach z elementami terapi, 

58 Sznurek woskowy - czarny 6 szt. Sznurek woskowy w kolorze czarnym na rolce, grubosc 1 mm, dł. 100 m

59 Sznurek woskowy – czerwony 6 szt. Sznurek woskowy w kolorze czerwonym na rolce, grubosc 2 mm, dł. 100 m

60 Sznurek kreatywny - zielony 6 szt. Sznurek kreatywny w kolorze zielonym, grubosc 1 mm, dł. 6 m

61 Sznurek kreatywny – fioletowy 6 szt. Sznurek kreatywny w kolorze fioletowym, grubosc 1 mm, dł. 6 m

62 Sznurek kreatywny – żółty 6 szt. Sznurek kreatywny w kolorze żółtym, grubosc 1 mm, dł. 6 m

63 Wywrotka multi 6 szt.
Samochód zabawka wykonana z kolorowego plastiku z podnoszoną i opuszczaną skrzynią 

ładunkową, wym. min. 36x24x12 cm

64 Spychacz  zabawka, 6 szt.
Samochód (spychaczo-ładowarka) zabawka wykonana z kolorowego plastiku do zabaw w Sali i 

piaskownicy z podnoszoną i opuszczaną łyżką, wym. min. 36x15x15 cm

65 Bujak konik - czerwony 1 szt.

Zabawka z plastiku w kolorze czerwonym w kształcie przypominającym głowę konia z 

siedziskiem, szeroką płozą do bujania i oparcia nóżek dziecka oraz z uchwytami do trzymania, o 

wym. min. 85x28x42 cm

66 Bujak konik – żółty 1 szt.

Zabawka z plastiku w kolorze żółtym w kształcie przypominającym głowę konia z siedziskiem, 

szeroką płozą do bujania i oparcia nóżek dziecka oraz z uchwytami do trzymania, o wym. min. 

85x28x42 cm

67 Bujak konik- niebieski 1 szt.

Zabawka z plastiku w kolorze niebieskim w kształcie przypominającym głowę konia z 

siedziskiem, szeroką płozą do bujania i oparcia nóżek dziecka oraz z uchwytami do trzymania, o 

wym. min. 85x28x42 cm

68 Liczydło z tablicą magnetyczna 2 szt.

Duże liczydło z 10 rzędami korali (po 5 korali w dwóch kolorach w każdym rzędzie) na 

drewnianej ramie z jednej strony oraz tablica magnetyczna suchościeralna na drewnianej ramie z 

drugiej strony (oba elementy połączone w przekroju w literę "A". Wym.min. 110x130 cm

69 Plusz skóra zwierząt 2 kpl.
Komplet zawierający 5 pluszowych arkuszy różnych imitacji skór zwierząt. Wymiary arkusza 

50x70 cm

70 Tektura falista rozciągliwa 1 kpl.
Zestaw 5 arkuszy tektury dwustronnie foliowanej (fala STRETCH) w 5 tęczowych kolorach o 

wymiarach 35x25 cm, akcesoria do prac plastycznych

71 Tektura falista 3 D 6 kpl.
Komplet 10 arkuszy tektury falistej 3D (5 arkuszy w kolorzy złotym i 5 arkuszy w kolorze 

srebrnym) , gramatura min. 260g/m2 wym. 23x33 cm, akcesoria plastyczne

72 Jajo styropianowe 6 kpl. Komplet 25 szt. jaj ze styropianu o wym. 60x80 mm,  do prac przestrzennych

73 Puszyste pióra 6 kpl. Komplet puszystych, różnokolorowych piór o dł. 10 - 20 cm, Waga 10 g

74 Rzut ringiem po macie 1 szt.
Mata wykonana z grubego ortalionu, o wymiarach min. 180x115 cm, do zabawy i gier ruchowych 

z zaznaczonymi okręgami o różnej średnicy i punktacji.

75 Kółko i krzyżyk 1 szt.
Popularna gra strategiczna. Zestaw powinien zawierać dywan o wym. 100x100 cm oraz 9 

kwadratów 33x33cm z nadrukiem krzyżyka i koła. 



76 Zestaw pędzli 2 kpl.
Zestaw 100 pędzli w pudełku , 3 rodzaje pędzli - włosiany, szczeciniasty oraz z włosia 

syntetycznego, dostosowane wielkością dla dzieci w wieku przedszkolnym.

77 Papierowe lampiony- turkusowy 3 szt.
Ozdobne papierowe lampiony w kolorze turkusowym o średnicy 25 cm, z uchwytami do ozdoby 

sal zabaw podczas uroczystości przedszkolnych

78 Papierowe lampiony- zielony 3 szt.
Ozdobne papierowe lampiony w kolorze zielonym o średnicy 25 cm, z uchwytami do ozdoby sal 

zabaw podczas uroczystości przedszkolnych

79 Papierowe lampiony - czerwony 3 szt.
Ozdobne papierowe lampiony w kolorze czerwonym o średnicy 25 cm, z uchwytami do ozdoby 

sal zabaw podczas uroczystości przedszkolnych

80 Papierowe lampiony - pomarańczowy 3 szt.
Ozdobne papierowe lampiony w kolorze pomarańczowym o średnicy 25 cm, z uchwytami do 

ozdoby sal zabaw podczas uroczystości przedszkolnych

81 Papierowe lampiony - żółty 3 szt.
Ozdobne papierowe lampiony w kolorze żółtym o średnicy 25 cm, z uchwytami do ozdoby sal 

zabaw podczas uroczystości przedszkolnych

82 Farby do twarzy 1 kpl.
Zestaw 12 kolorowy - farb do twarzy , nie zawierających parabenów, pojemnośc jednego koloru 

10 ml, do malowania twarzy dzieci

83 Piasek do modelowania 4 szt.
Bardzo miękki piasek do modelowania, wielokrotnego użytku, nie wysychający w 5 kg wiaderku, 

do zajec relaksacyjnych, uspokajajacych.

84 Zestaw do robienia baniek mydlanych 3 szt.
Zestaw do puszczania baniek mydlanych zawierający: płyn o pojemności 250 ml, 3 obręcze o 

średnicy ok.17 cm, podstawkę o srednicy ok.23 cm,

85 Słoneczny kwiat chusta 2 szt.
Kolorowa chusta wykonana z nylonu o średnicy ok.3,2m, z 16 uchwytami, do gier zespołowych 

na świeżym powietrzu,

86 Trójgra - badminton, siatkówka i tenis 1 szt.

Zestaw do gry w badmintona, siatkówkę i tenisa, zawierający dwie podstawy , 2 rozkładane 

słupki, siatkę, naciągi, 2 rakiety do tenisa, 2 paletki do badmintona, 2 piłki do tenisa, 1 lotkę, 

piłkę do siatkówki i pompkę. Szerokość siatki: 300cm, Wysokość słupków: 200, 150 i 80 cm. 

87 Tamburyn 5 szt. Okrągły tamburyn wykonany ze sklejki, 5 par talerzyków, średnica 20 cm.

88 Zwierzątka spacerowe - piesek w paski. 3 szt.
Wykonany z bawełny długi rękaw o dł.3 m, wypełniony poliestrem z uchwytami po bokach i 

głową w kształcie pieska, pomaga utrzymać porządek w czasie spacerów grupowych dzieci,

89 Niski parawan - żółty 1 szt.
Parawan materiałowy na ramie drewnianej w kolorze żółtym o wymiarach (+/-1cm): szer. 92cm, 

wys.76 cm, podstawa 39cm, do zabaw tematycznych

90 Niski parawan - zielony 4 szt.
Parawan materiałowy na ramie drewnianej w kolorze zielonym o wymiarach (+/-1cm): szer. 

92cm, wys.76 cm, podstawa 39cm, do zabaw tematycznych

91 Niski parawan - czerwony 1 szt.
Parawan materiałowy na ramie drewnianej w kolorze czerwonym o wymiarach (+/-1cm): szer. 

92cm, wys.76 cm, podstawa 39cm, do zabaw tematycznych

92 Wysoki parawan - zielony 3 szt.
Parawan materiałowy na ramie drewnianej w kolorze zielonym o wymiarach (+/-1cm): szer. 

92cm, wys.154 cm, podstawa 39cm, do zabaw tematycznych



93 Motor – policja 1 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie motoru policyjnego na trzech kołach z 

siedziskiem i pedałami o wym. 68x40x50cm (+/-1cm), do zabaw tematycznych dzieci.

94 Jeździk - Formuła 3 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie samochodu wyścigowego na czterech kołach 

z siedziskiem, o wym. 62x32x40cm (+/-1cm), do zabaw tematycznych dzieci.

95 Jeździk do odpychania 3 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie motoru na czterech kołach z siedziskiem, o 

wym. 63x40x30cm (+/-1cm), do zabaw tematycznych dzieci.

96 Zielony motor - jeździk do odpychania 1 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie motoru na dwóch szerokich kołach z 

siedziskiem, o wym. 63x37x44cm (+/-1cm), do zabaw tematycznych dzieci.

97 Kosiarka do trawy - plastikowa kosiarka do trawy 3 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie kosiarki do trawy, o wym. 58x33x55cm (+/-

1cm), do zabaw tematycznych dzieci.

98 Taczki 4 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie taczek, o wym. 77x32x34cm (+/-1cm), 

Dopuszczalne maksymalne obciążenie, min. 100kg,

99 Traktor z przyczepą i klockami 3 szt.
Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie traktoru z przyczepą, o wym. 76x26x26cm (+/-

1cm), łącznie z zestawem kolorowych klocków.

100 Samochód ciężarowy Maxi 6 szt.

Zabawka wykonana z mocnego plastiku o kształcie samochodu ciężarowego z wywrotką, o dł. 

55cm (+/-1cm), łącznie z zestawem kolorowych klocków. Dopuszczalne maksymalne obciążenie, 

min. 150kg,

101 Motor 1 -  zabawka 6 szt. Zabawka plastikowa w kształcie motoru o wym. (+/-1cm) 27x12x19 cm, do kącika zabaw.

102 Motor 2 - zabawka 6 szt.
Zabawka plastikowa w kształcie motoru (inny model lub kolor) o wym. (+/-1cm) 27x12x19 cm, 

do kącika zabaw.

103 Stajnia z koniami - zabawka 3 szt.
Zabawka plastikowa w kształcie boksu z 8 konikami, o wym. (+/-1cm) 32x12x12 cm, do kącika 

zabaw.

104 Przejście dla pieszych 2 szt.
Chodnik wykonany z bawełny w kształcie przejścia dla pieszych o wym. 120x75 cm                        

(+/-2cm), pomoc do zajęc o ruchu drogowym

105 Tablica z filcu - Pory roku 6 szt.

Tablica filcowa o wym. 50x75cm (+/-1cm) z motywami czterech pór roku, na której przy pomocy 

ruchomych elementów przedstawiane są zmiany zachodzące w przyrodzie. Zestaw powinien 

zawierać min. 6 różnych ruchomych elementów z każdej pory roku.

106 Waga dźwigniowa - szalkowa 6 szt.
Drewniana waga szalkowa wyposażona w 4 odważniki, pozwalająca na ważenie produktów 

podczas zabawy w sklep, wym. 35x30 cm (+/-1cm).

107 Zestaw do pieczenia 6 kpl.

Zestaw zabawkowy 35szt. (+/-1) plastikowych, kolorowych, kuchennych akcesoriów do 

pieczenia, do zabaw  tematycznych w kuchni (m.in..miski, kubki, foremki do ciasta, talerzyki, 

sztućce, wałek).



108 Naczynia kuchenne 6 kpl.

Zestaw zabawkowy naczyń plastikowych w różnych kolorach, zapakowanych w siatkę, 

zawierający 6 elementów (patelnia , rondel, durszlak, garnek z pokrywką, dwie łopatki do 

mieszania) do zabaw tematycznych w kuchni.

109 Wózek trójkołowy - spacerowy 3 szt.

Wózek trzykołowy dla lalek z siedziskiem, rokładanym daszkiem i dolną siatką na akcesoria o 

wym. 35x60x63 (+/-1cm), do zabaw w kąciku lalek. Konstrukcja z rurek aluminiowych, elementy 

materiałowe w kolorze czerwonym, kółka gumowe lub plastikowe.

110 Wózek dla lalek - tradycyjny 3 szt.

Składany wózek dla lalek z koszem na zakupy oraz nosidełkiem, z możliwościa regulacji, wym. 

63x40x60 cm (+/-1cm). Rurki aluminiowe lub metalowe, elementy materiałowe w kolorze 

czerwono - różowym "w kwiatki", kółka gumowe lub plastikowe.

111 Kołyska dla lalek 6 szt.
Drewniana ażurowa kołyska dla lalek (w zastawie również materacyk, poduszka i kołdra) o 

wymiarach 50x38x36 cm (+/- 1cm) do zabawy w kąciku lalek

112 Kuferek lekarza 6 szt.

Palstikowa walizeczka z kompletem plastikowych akcesoriów lekarskich (m.in. stetoskop, 

strzykawki, nożyczki, termometr) do zabaw tematycznych w lekarza, o wym. 28x24x10 cm (+/-

1cm) 

113 Fartuch lekarski 3 szt.
Zabawkowy fartuch lekarski z namalowanymi akcesoriami lekarskimi o wym. 60x60 cm (+/-1cm) 

- do zabaw tematycznych w kąciku lekarskim

114 Walizka pielęgniarska 2 szt.

Drewniana walizka z drewnianymi i plastikowymi akcesoriami pielęgniarki (m.in. czepek 

pielęgniarki, stetoskop, maści, tabletki, recepty, plastry) potrzebnymi do zabawy tematycznej w 

pielęgniarkę o wym. 25x22cm (+/-1cm)

115 Lalka Klara 3 szt.
Lalka o wysokości 36 cm (+/-1cm) w różowym ubranku we wzorki (czapka z pomponami, szalik 

z pomponami, sukienka, rajtuzy, butki) do kącika lalek w salach zabaw.

116 Lalka baletnica 3 szt.
Lalka o wysokości 28cm (+/-1cm) uczesana w kok, w różowo-białym stroju baletnicy, do zabaw 

w kąciku lalek

117 Lalka Justynka 3 szt.
Lalka o wys. 28 cm (+/-1cm) w różowym ubranku (czapka z pomponami, szalik z pomponami, 

sukienka, rajtuzy, butki) , do zabaw w kąciku lalek

118 Przybijanka dla dziewczynek 3 szt.

Zestaw ok.. 230 kolorowych drewnianych elementów (+/-2 szt.), które można przybijać do 

korkowej podkładki. W zestawie korkowa podkładka o wym. 25x20 cm, (+/-1cm), drewniany 

młotek oraz długie pinezki z zaokręglonymi łebkami.

119 Przybijanka dla chłopców 3 szt.

Zestaw ok.. 230 kolorowych drewnianych elementów (+/-2 szt.), które można przybijać do 

korkowej podkładki. W zestawie korkowa podkładka o wym. 25x20 cm, (+/-1cm), drewniany 

młotek oraz długie pinezki z zaokręglonymi łebkami.

120
Gwoździe do

przybijania
10 kpl.

Zestaw dodatkowych gwoździków do przybijania (długie pinezki z zaokrąglonymi łebkami), 

zestaw 250 gwoździków

121 Zestaw podkładek – małych 3 kpl.
Zestaw dodatkowych podkładek korkowych do przybijania, 10 sztuk.wym. 25x15 cm                    

(+/-1cm)



122 Duży zestaw - dużych 3 kpl.
Zestaw dodatkowych podkładek korkowych do przybijania, 10 sztuk. Wym. 50x30 cm                    

(+/-1cm)

123 Ubieranki magnetyczne - chłopiec 6 szt.
Zestaw zawiera drewnianą magnetyczną lalkę chłopca, do której sa dołączone elementy stroju do 

samodzielnego komponowania, zestaw 30 elementów, (+/-2szt.) o wym. 20x30x2 cm (+/-1cm)

124 Ubieranki magnetyczne - dziewczynka 6 szt.

Zestaw zawiera drewnianą magnetyczną lalkę dziewczynki, do której sa dołączone elementy 

stroju do samodzielnego komponowania, zestaw 30 elementów, (+/-2szt.) o wym. 20x30x2 cm 

(+/-1cm)

125 Klocki - zoo 2 szt.
Zestaw ok. 240 ząbkowanych klocków (+/-5szt.) do zabawy w zoo (zwierzęta, układanie 

ogrodzenia i budynków).

126 Kasa sklepowa z wagą i czytnikiem 3 szt.

Plastikowa kasa z kalkulatorem, wyświetlaczem, czytnikiem i mikrofonem i ruchoma tasmą na 

produkty, o wym. 35x20x17 cm, (+/-1cm) do kącika zabaw (w zestawie również: banknoty i 

monety, karta płatnicza i imitacje produktów)

127 Zestaw owoców 3 kpl.
Zestaw 24 elementów kolorowych z plastiku (8 różnych owoców po 3szt.) do zabaw 

tematycznych

128 Zestaw sztućców 6 kpl.
Zestaw 17 elementów sztućców do zabaw tematycznych (łyżka, widelec, łyżeczka i nóż po 4 szt. 

w różnych kolorach oraz plastikowa podkładka do ich sortowania i układania.) 

129 Klocki - zestaw 3 szt.
Zestaw ok.. 365 (+/-1) elementów plastikowych kolorowych klocków w rozmiarze (szer. klocka 

dwurzędowego) 30mm.

130 Woreczek do ćwiczeń dotykowych 2 szt.

Drewniana ścianka posiadająca otwory z dwoma rekawami łączącymi się w woreczku płóciennym 

w którym  można umieścić różne przedmioty i poprzez dotyk sprawdzać zawartość woreczka. 

Wym. 40x20x20 (+/-1cm)

131 Turbina – gra oddechowa 1 szt.

 - w zestawie dwa koła z obrazkami, pudełko z twardej tektury zawierające plastikową podstawkę 

i śmigło, koło z wizerunkiem zwierząt, dwie torebki z 10 szarymi i 10 pomarańczowymi 

kapslami. Gra dla dzieci z zaburzeniami wymowy

132 Zabawa w dmuchanie 1 szt.
Zabawa  zawiera tor dla piłeczki oraz dwie piłeczki do ćw. indywidualnych z dziećmi ćwicząca 

koncentracje oraz refleks. Wymiary: 28x25x4cm (+/-1cm) 

133 Magiczna kuleczka - pomoc do ćwiczeń oddechowych 6 szt.
Plastikowa rurka z koszyczkiem oraz styropianowa piłka. Dmuchając w rurkę dziecko utrzymuje 

styropianową piłeczkę nad koszyczkiem.

134 Puzzle dla maluszków - Maszyny budowlane 6 szt.
Zestaw 6 obrazków maszyn budowlanych o wym. 28x18cm (+/-1cm) o grub.3,5mm(+/-0,5mm), 

które są podzielone wg różnych stopni trudności. Łącznie w zestawie ok.. 27 puzzli (+/-1szt.).

135 Puzzle dla maluszków - Lalki. 6 szt.
Zestaw 6 obrazków lalek o wym. 28x18cm (+/-1cm) o grub.3,5mm(+/-0,5mm), które są 

podzielone wg różnych stopni trudności. Łącznie w zestawie ok.. 27 puzzli (+/-1szt.).

136 Puzzle cyferki ze zwierzątkami 3 szt.
Drewniane puzzle w kształcie 10 cyfr z namalowanymi obrazkami zwierzątek w takiej ilości jaka 

cyfra.  Wym. 30x22 cm (+/-1cm)



137 Puzzle Alfabet 6 szt.
Drewniane puzzle w kształcie 26 kolorowych liter z namalowanymi różnymi wzorkami.  Wym. 

30x22 cm (+/-1cm)

138

Logopedyczny labirynt gra ćwiczy umiejetnośc regulacji 

strumienia powietrza i urozmaica cwiczenia oddechowe, 

wym. Planszy 45x32x20 cm, 20 drewnianych elementów, 

100 słomek do dmuchania

1 szt.

Tablica magnetyczna  o wym. 45x33x20cm (+/-1cm) z drewnianą ramką, przeznaczona do 

układania na niej drewnianych elementów podklejonych taśmą magnetyczną, tworzących tor, po 

którym należy przeprowadzić za pomocą strumienia dmuchanego powietrza, jedną z trzech piłek 

(metalową, drewnianą i do tenisa stołowego). Zestaw powinien zawierać trzy w/w piłki, 20 

różnokolorowych drewnianych elementów o różnym kształcie (podłużne prostokąty i trójkąty) 

oraz 100 szt. słomek do dmuchania.,   

139 Tęczowe wiatraki 1 kpl.
Zestaw kolorowych narzędzi logopedycznych w postaci wiatraków na na patyczkach: 3 małe 

wiatraki (śr.11-12cm), 2 średnie(śr.21-22cm) i jeden duży(śr.31-32cm)).

140 Dmuchajka - z drewna 6 kpl.
Zestaw: dmuchajka drewniana (koszyczek), o średnicy 6 cm i wys. 5 cm (+/-0,5cm), dwie piłeczki 

styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek.

141 Cykl życia żaby 2 szt.
9 elementów o wym. 6x23 cm do 17x25 cm prezentujących różne cykle przeobrażeniowe z życia 

żaby.

142 Cykl życia motyla 2 szt.
9 elementów o wym. 10x23 cm do 16x23 cm prezentujących różne cykle przeobrażeniowe z 

życia motyla.

143
Cykl życia roślin tablica demonstracyjna 9 elementów o 

wym. 6x23 cm do 17x25 cm
2 szt.

12 elementów o wym. 12x9 cm do 20x20 cm prezentujących różne cykle żecia rośliny (6 

elementów - jabłoko i 6 elementów - fasola).

144 Szkielet człowieka 2 szt.
Wykonany z tworzywa sztucznego model szkieletu człowieka, którego elementy łatwo łączą się z 

sobą. Wysokość 45cm (+/-1cm)

145 Model ziemi 2 szt.
Miękki model ziemi wykonany z pianki o średnicy 15 cm (+/-2cm) pomocny przy poznaniu 

wnętrza naszej planety.

146 Śmieciarka żółto - czarna 6 szt.
Plastikowa zabawka w  formie samochodu-śmieciarki w kolorze żółto-czarnym z ruchomą 

naczepą o dł. 30 cm (+/-2cm).

147 Spychacz żółto - czarny 6 szt.
Plastikowa zabawka w  formie spychacza w kolorze żółto-czarnym z ruchomą łyżką o dł. 30 cm 

(+/-2cm).

148 Gigant wywrotka 6 szt.
Plastikowa zabawka w formie masywnego dużego samochodu ciężarowego, dł. 55 cm (+/-2cm), 

udźwig 150kg (+/-5kg)

149 Zjeżdżające samochody 6 szt.
Zabawka drewniana: tor o wym. 23x8x35 cm, (+/-1cm) oraz 4 samochodziki o wymiarach 4x4x2 

cm (+/-0,5cm)

150 Labirynt 2 szt.
Zabawka manipulacyjna z dwoma kolorowymi torami z drutu podlekanego pcv, drewnianą 

podstawą i plastikowymi koralikami, o wym. 24x10x18 cm (+/-1cm)

151 Labirynt zakręcony 2 szt.
Zabawka manipulacyjna z trzema kolorowymi torami z drutu podlekanego pcv, drewnianą 

podstawą i plastikowymi koralikami, o wym. 24x10x18 cm (+/-1cm)

152 Domek księżniczki        1    szt.
Domek  wykonany z drewna i kolorowymi elementami z płyty MDF o wym.(+/-1cm) wys. 113 

cm, szer. 73 cm., głęb. 33 cm z wyposażeniem w mebelki drewniane i akcesoria 



153 Zakup pomocy dydaktycznych "Magiczny dywan"        1    szt.

Magiczny Dywan - wersja FUN wraz z pakietem gier dla przedszkoli. Interaktywny dywan, czyli 

zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablicę 

interaktywną. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, 

magiczny dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, 

począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Wymiary 

interaktywnego dywanu ok. 2 x 3 m.  Możliwość podłączenia do internetu: kablowego poprzez 

gniazdo RJ-45,  radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB. W komplecie 

zestaw 36 gier i zabaw interaktywnych dla przedszkolaków.

154
Zakup pomocy dydaktycznych "Zestaw interaktywny Full 

HD"
       1    szt.

Mobilny zestaw interaktywny: 1) Tablica interaktywna montowana na podstawie jezdnej, dzięki 

czemu można ją przemieszczać do innego pomieszczenia. Podstawa jezdna umożliwia 

czerostopniową naualną regulację wysokości tablicy dzięki czemu możliwe jest dopasowanej 

wysokości do korzystających osób. 2) Projektor szerokokątny/krótkoogniskowy, którego zaletą 

jest zamocowanie tuż nad tablicą, co zmniejsza do minimum zasłanianie obrazu wyświetlanego na 

tablicy. 3) Tablica interaktywna min. 84" C z ceramiczną powierzchnią, objętą min. 25 letnią 

gwarancję (gwarancja na całą tablicę min. 5 let). 4) Laptopy z wejściem HDMI z 

oprogramowaniem System operacyjny:Windows 10, Procesor: Intel Core i5-7200U, Karta 

graficzna:Nvidia Geforce 940MX, Wyświetlacz (przekątna):15,6 cali, Pamięć operacyjna RAM:4 

GB, Dysk twardy:HDD 1000 GB, Złącza:czytnik kart pamięci, D-Sub, RJ-45, 1x HDMI, audio 

mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C. 5) Funkcjonalne i 

intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, 

jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, 

zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych, integracja z programami pakietu MS 

Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). 6) 

Kompatybilne z tablicą interaktywną głośniki o mocy 40W (+/-5W), połączone z komputerem 

przy pomocy kabla USB. 7) Aktywna półka na pisaki. 8) Odbiornik WiFi. 

155 Helikopterek do ćwiczeń oddechowych 15 szt.

Prosta zabawka do ćwiczeń logopedycznych. Dziecko nakłada śmigiełko na helikopterek, po 

czym dmuchając w rurkę sprawia, iż śmigiełko odlatuje. Zabawka wykonana z plastiku, 

przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. 

Tworzywo umożliwiające mycie i dezynfekcję.

156
Gra planszowa typu Ślimak – Czterolistna Koniczynka gra 

logopedyczna 
1 szt.

Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego 

różnicowania. CZTEROLISTNA KONICZYNKA - Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej 

artykulacji głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania. Gra składa się z 72 obrazków z 

głoskami sz, ż, cz, dż. ŚLIMAK - Gra przeznaczona jest do ćwiczeń artykulacji głosek ś, ź, ć, dź 

oraz słuchowego różnicowania dźwięczności.



157
Pomoc dydaktyczna typu Zestaw logopedyczny Piotruś I 

Pakiet min. 8 talii kart . Głoski sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz.
1 szt.

Piotruś słuchowy zawiera 8 talii po 29 kart. Zawarte w zestawie talie kart umożliwiają ćwiczenie: 

analizy i syntezy sylabowej słów, umiejętności dobierania/różnicowania paronimów i rymów oraz 

słuchowego wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie słów. Zestaw składa się następujących 

talii:

- sylaby,

- paronimy,

- rymy,

- rymowanki,

- samogłoski w nagłosie,

- spółgłoski  w nagłosie,

- samogłoski w wygłosie,

- spółgłoski w wygłosie.

158 Pomoc dydaktyczna typu Opowiem ci mamo cz.I i cz. II  1 szt. Gra zawiera 32 obrazki, z których należy ułożyć 8 logicznych historyjek. 

159
Pomoc dydaktyczna typu Zestaw logopedyczny Piotruś II 

Pakiet min.8 talii kart.. Głoski: ś, ź, ć, dź, l-r, r, r-t
1 szt.

Zestaw dwóch gier: logopedyczny Piotruś i Memory. Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach 

opracowany tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną wymowę poszczególnych głosek. 

Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. 

160 Plakat - rozwój mowy w drugim roku życia 1 szt.
Plakat edukacyjny: Format A2, papier: kreda błysk, wysoka rozdzielczość fotografii użytych do 

wykonania plakatu, druk offsetowy,

161 Plakat - rozwój mowy w trzecim roku życia 1 szt.
Plakat edukacyjny: Format A2, papier: kreda błysk, wysoka rozdzielczość fotografii użytych do 

wykonania plakatu, druk offsetowy,

162
Pomoc dydaktyczna typu. Materiał wyrazowo-obrazkowy 

do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi
1 szt.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - komplet 10 zeszytów

1. Poprawna wymowa głosek ś, ź, ć, dź

2. Poprawna wymowa głosek s, z, c, dz,

3. Poprawna wymowa głosek sz, ż, cz, dż,

4. Poprawna wymowa głosek dentalizowanych,

5. Poprawna wymowa głosek l, r,

6. Poprawna wymowa głosek k, ki, g, gi

7. Poprawna wymowa głosek p, pi, b, bi,

8. Poprawna wymowa głosek t, d, m, mi, n, ni (ń),

9. Poprawna wymowa głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h).

10. Poprawna wymowa głosek a, o, e, i, y, ą, ę.

163 Pociąg do Sykowa - układanka 1 szt.

Terapia seplenienia – gra logopedyczna dla dzieci z sygmatyzmem. Zestaw zawiera: lokomotywę 

oraz 10 kolorowych wagoników, 330 (+/-5) elementów ruchomych (kolorowych plakietek) oraz 

szczegółowy opis ćwiczeń. Produkt wykonany z tektury introligatorskiej. 



164 Pociąg do Szumowa - układanka 1 szt.

Terapia seplenienia – gra logopedyczna dla dzieci z sygmatyzmem. Zestaw zawiera: lokomotywę 

oraz 10 kolorowych wagoników, 330 (+/-5) elementów ruchomych (kolorowych plakietek) oraz 

szczegółowy opis ćwiczeń. Produkt wykonany z tektury introligatorskiej. 

165 Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe. 1 szt.

Zbiór zagadek dźwiękowych rozwijających percepcję słuchową, a także poszerzających wiedzę 

małego dziecka o otaczającym go świecie. 

W publikacji znajduje się 20 zagadek i płyta CD. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz 

karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki.

166 Łamigłowka logopedyczna junior. 1 szt. Gra logopedyczna dla dzieci borykających się z problemami z wymową.

167 Lizaki logopedyczne 1 szt.

Zestaw zawiera 34 lizaki logopedyczne, które na jednej stronie zawierają opisany schemat 

wymowy głoski i zapis w postaci litery, a na odwrocie ilustrację głoski. 

Zestaw przedstawia następujące podstawowe głoski języka polskiego: 

- samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y,

- spółgłoski: p, b, m, t, d, n, f, w, k, g, h(ch), l, ł, r, j, ń(ni), sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś(si), ź(zi), 

ć(ci), dź(dzi). 

168 Kostki logopedyczne - głoski syczące i szumiące, głoska r 1 szt.
Pomoc w nauce poprawnej wymowy trudnych głosek – pomoc logopedyczna dla dzieci z wadami 

wymowy.

169 Balonowa wyścigówka - do ćwiczeń oddechowych 1 szt.

W zestawie znajduje się jeden drewniany samochodzik oraz balonik. Ćwiczenia oddechowe 

połączono tutaj z frajdą, jakiej dostarcza wprawianie w ruch małego samochodu rajdowego 

poprzez nadmuchiwanie balonika.

170
Naturalne piórka w kilku kolorach. min. 150 szt., 20 g., 

wym. od 3 do 14 cm  
1 szt.

Różnokolorowe piórka przeznaczone są do ćwiczeń oddechowych, kształcenia prortuzji warg i 

cofnięcia języka; min. 150 szt., 20 g., wym. od 3 do 14 cm  (+/-0,5cm)

171 Gra Turbinka - gra rozwijająca kontrolę nad oddechem 1 szt.

 - w zestawie dwa koła z obrazkami, pudełko z twardej tektury zawierające plastikową podstawkę 

i śmigło, koło z wizerunkiem zwierząt, dwie torebki z 10 szarymi i 10 pomarańczowymi 

kapslami. Gra dla dzieci z zaburzeniami wymowy

172 Dźwiękowe lotto. Edukacyjna gra sensoryczna. 1 szt.

Gra rozwijająca pamięć słuchową, koncentrację, spostrzegawczość. Zawartość: płyta audio, 5 

tablic o wym. 33 x 23 cm (+/-0,5cm), 30 żetonów. Dzieci mają za zadanie zidentyfikować 30 

dźwięków i odnaleźć ich źródła na dużych tablicach przedstawiających sceny z zycia 

codziennego.

173 Dmuchajka – czteropak; Pomoc do ćwiczeń oddechowych 1 szt.

Cztery dmuchajki (w 4 kolorach - naturalnym, czerwonym, zielonym i niebieskim) wykonane z 

drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 4 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm 

oraz 4 słomki.

174 PUZZLE Logopedyczne Bocian Klemens Kle –Kle; 1 szt.

W komplecie: 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli. Zestaw I – służy do ćwiczeń 

słuchowych w przyporządkowywanie zwierzętom i rzeczom wydawanych przez nie odgłosów, 

zapisanych w formie fonetycznej. Zestaw II – służy jako materiał językowy do utrwalania 

właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów 

na sylaby.



175 PUZZLE Logopedyczne Wacek, Dzidek, Anastazy 1 szt.

W komplecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli. 

W zestawie pierwszym dziecko musi połączyć w pary pasujące do siebie obrazki i nazwać co na 

nich widzi. 

W zestawie drugim dziecko musi połączyć rozsypane litery w jeden wyraz, odszukać go na 

planszy i poprawnie odczytać.

176
Ładnie mówię głoski SZ, Ż, CZ, DŻ. Gry wspomagające 

prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ; 
1 szt.

Pomoc logopedyczna składająca się z trzech zestawów odpowiednio dobranych obrazków (razem 

70 sztuk). Na żadnym z obrazków nie ma przedmiotu, w

którego nazwie występuje głoska R.

177
Ładnie mówię głoski S, Z, C, DZ. Gry słowno-obrazkowe 

wspomagające prawidłową wymowę głosek: S, Z, C, DZ; 
1 szt.

Pomoc logopedyczna składająca się z trzech zestawów odpowiednio dobranych obrazków (razem 

70 sztuk). Na żadnym z obrazków nie ma przedmiotu, w

którego nazwie występuje głoska SZ, Ż, CZ, DŻ, R.

178 Kolejność Zdarzeń. Karty edukacyjne 1 szt.

Pomoc dydaktyczna, która pozwoli dziecku krok po kroku ustalić chronologie wydarzeń, 

zaczynając od dopasowania jednego obrazka (co się wydarzyło później) poprzez dopasowania 

dwóch obrazków: co się wydarzyło przed, a co po, oraz ułożenie 4-elementowej historyjki bez 

żadnej podpowiedzi.

179
Flipper logopedyczny gra, pomagająca w stymulacji 

mięśnia okrężnego ust, mięśni oddechowych... 
1 szt.

Tablica magnetyczna o wymiarach ok. 45x 33 cm (+/-0,5cm), 2 półkule służące jako nóżki do 

planszy,  20 drewnianych elementów magnetycznych w różnych kształtach i kolorach (+/-1), 

kulka drewniana, kulka styropianowa, piłka do ping-ponga (w osłonce), 20 (+/-1) kolorowych 

słomek.

180 Jak żyrafa szyję myje? Szumiące zagadki; 1 szt.
Zestaw 48 zagadek stosowany w terapii logopedycznej, który jest podstawą do tworzenia 

własnych zagadek.

181
Dlaczego ryba w stawie pływa? Czyli logopedyczne 

zagadki z głoską R
1 szt.

Zestaw 48 zagadek stosowany w terapii logopedycznej, który jest podstawą do tworzenia 

własnych zagadek.

182
Gdzie pszczółki mieszkają? Czyli logopedyczne zagadki z 

głoską;
1 szt.

Zestaw 48 zagadek stosowany w terapii logopedycznej, który jest podstawą do tworzenia 

własnych zagadek.

183
Kto za ogon łapie myszy?...czyli logopedyczne zagadki z 

głoskami: k, g, h; 
1 szt.

Zestaw 48 zagadek stosowany w terapii logopedycznej, który jest podstawą do tworzenia 

własnych zagadek.

184 Memo szumki, Memo rerki, Memo elki; 1 szt.

Zestaw MEMO_szumki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej 

nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż.  Zestaw MEMO_rerki to 72 kartoniki (36 par) z 

obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r.  Zestaw MEMO_elki to 

72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską l.

185 Logopedyczna sakiewka skarbów; gra edukacyjna; 1 szt.

Gra składa się ze 108 obrazków, symbolizujących ćwiczenia słuchu fonematycznego, 

dźwiękonaśladowcze, warg, języka, żuchwy, policzków, podniebienia miękkiego, pierścienia 

zwierającego gardło, pionizacji języka, prawidłowego połykania, rozciągające wędzidełko 

podjęzykowe, oddechowe, dykcyjne, emisyjne oraz dowolnie wymyślane przez dziecko. 



186
Logopedyczny detektyw w przedszkolu – plansza 

edukacyjna
1 szt.

Plansza edukacyjna przeznaczona do ćwiczeń w rozwijaniu myślenia i umiejętności językowych 

dzieci w wieku przedszkolnym 

187 Logopedyczny detektyw w przedszkolu – puzzle; 1 szt.
Puzzle (30 elementów, wymiar 27x20 cm (+/-1 cm)) - przeznaczona do ćwiczeń w rozwijaniu 

myślenia i umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym 

188 Gra- Stopniowanie 1 szt.
Edukacyjna układanka składająca się z 48 rysunków, które ilustrują 16 zestawów przymiotników 

w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

189 Zoo- Memory 1 szt.

Gra pamięciowa polegająca na znalezieniu pary obrazków spośród kartoników rozłożonych na 

stole obrazkiem do dołu. Tematyka związana ze zwierzętami - płazy, gady, ptaki, ssaki. Memory 

rozwija pamięć i ćwiczy koncentrację, a także jest świetną zabawą i nauką o świecie zwierzęcym.

190 Drabina 2- gra logopedyczna 1 szt. Zestaw zawiera: planszę czteroelementową, 4 pionki, 360 kartek z wyrazami, kostkę.

191 Gra- Kukuryku 1 szt.
Gra edukacyjna: 60 kartoników z obrazkami zwierząt; 4 kartoniki z kogutem; 45 żetonów z 

robaczkami. Gra przeznaczona: dla 2 do 6 graczy, w wieku od 3 lat.

192 Gra- Mówię poprawnie 1 szt.

Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym, w zakresie poprawnego wymawiania głosek z szeregu syczącego (s, z, c, dz), 

ciszącego (ś, ź, ć, dź) oraz szumiącego (sz, ż, cz, dż), a także poszerzania słownika czynnego oraz 

rozwoju percepcji słuchowej. Zestaw zawiera: planszę do gry, 96 tabliczek z obrazkami, 8 

pionków oraz kostkę do gry. 

193 Od obrazka do słowa. Gry rozwijające mowę dziecka. 1 szt.

Zestaw składa się z następujących elementów: poradnik wyjaśniający zasady posługiwania się 

materiałami, materiały obrazkowe (gry i ćwiczenia językowe), etykietki z podpisami do 

obrazków.

194
Zaczynam mówić. Program rozwijający mowę dzieci 

najmłodszych z problemami w mówieniu.
1 szt.

Ćwiczenie mowy u dzieci w wieku 3 lat. Materiały logopedyczne dla dzieci, u których występują 

trudności w mówieniu.

195 Kuferek gier - Bystre Oczko 1 szt.
Zestaw 8 gier w kuferku. Gra wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę 

wzrokową i słuchową, uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty.

196
Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi. 

Logopedyczna gra planszowa
1 szt. Nauka prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż – gra logopedyczna dla dzieci.

197 Przygoda z głoskami r, l, j. Logopedyczna gra planszowa 1 szt.
Logopedyczno - glottodydaktyczna gra planszowa. Jej celem jest ćwiczenie przez dzieci 

odróżniania głosek oraz wymowy wyrazów zawierających głoski R, L oraz J.

198
Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi. 

Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa
1 szt.

Gra planszowa, spełnia różne funkcje: m.in. ćwiczenie słuchu fonemowego, ćwiczenie wymowy 

wyrazów, w których występują głoski dźwięczne oraz bezdźwięczne,

nauka analizowania wyrazów pod kątem występujących w nich głosek, doskonalenie umięjętności 

liczenia, trening spostrzegawczości wzrokowej.

199 Grzybobranie. Logopedyczna gra planszowa 1 szt.
Gra zawiera dwie plansze (po jednej dla każdego gracza) oraz wiele zestawów plakietek do 

ćwiczeń.

200 Jąkanie. Trening płynnej wymowy 1 szt.

Program komputerowy, składający się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach krórych w formie 

zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie. 

Zabawy pozwalają na ćwiczenie: przeciągania głosek i kontroli siły głosu.



201 Logopedia. Karty pracy 1 szt.

Zestaw 600 kart, w którym znajdują się ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich zaburzeń 

mowy, między innym: zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski „r” oraz mowy 

bezdźwięcznej.

202 Logopedyczne rybki - pakiet cz. 1-7 1 szt.

W każdym zestawie znajdują się kolorowe rybki z magnesami i naklejonymi obrazkami, w 

których nazwie występują ćwiczone głoski oraz magnetyczna wędka.

Kolorowe rybki można łowić za pomocą wędki zaopatrzonej w magnes, głośno i wyraźnie 

nazywając obrazki. 

W skład pakietu wchodzi 7 zestawów "Logopedycznych rybek":

1) Logopedyczne rybki 1 - głoski sz, ż(rz), cz, s, z, c

2) Logopedyczne rybki 2 - głoski ś, ź, ć, dź

3) Logopedyczne rybki 3 - (nie)trudne słowa

4) Logopedyczne rybki 4a - głoski pr, br, kr, gr, tr, dr

5) Logopedyczne rybki 4b - głoski wr, fr, mr, ch/hr, sr, szr, śr, źr

6) Logopedyczne rybki 5 - głoski r, l, j, l-r, l-j, j-r

7) Logopedyczne rybki 6 - głoski p, b, k, g, t, d, pi, bi, ki, gi

8) Logopedyczne rybki 7 - głoski w, f, wi, fi

203 Kostkowe bajanki 1 szt.

Komplet 6-ściu materiałowych kości (sześcianów) wielkości 10cm x 10cm x 10cm każda.  Na 

bok każdej kostki naszyty jest inny obrazek. Dzieci wyrzucając dowolne ścianki tworzą własne 

opowiadania, rozwijając w ten sposób zasób słownictwa, ćwiczą logikę, skupienie uwagi, 

wyobraźnię. Na kostkach znajduje się w sumie 36 różnych obrazków, a wśród nich: pojazdy, np. 

autobus, karetka; zwierzęta, np. pies, kot; miejsca, np. las, plaża; postacie, np. lekarz, pirat; 

przedmioty, np. książka, prezent;  zjawiska pogodowe, np. deszcz, śnieg. 

204 Pacynki na palce z folii piankowej 2 szt. 15 zwierzątek i postaci z akcesoriami, do samodzielnego wykonania.

205
Jak żyrafa szyję myje?...czyli szumiące zagadki 

logopedyczne.
1 szt.

Zestaw 48 zagadek stosowany w terapii logopedycznej, który jest podstawą do tworzenia 

własnych zagadek.

206 1001-SZLACZKOW-NA-ROZNE-TEMATY 1 szt.

Zbiór różnorodnych wzorów stanowić może uzupełnienie szkolnych zadań, w przyjemny, 

zabawny i interesujący sposób zachęcając dzieci do ćwiczenia ręki. Tematy, w które 

pogrupowano szlaczki (np. zima, las, ptaki, grzyby, budynki, sprzątnie, Boże Narodzenie), 

odpowiadają rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej młodych uczniów.

207 3-ELEMENTOWE-HISTORYJKI-OBRAZKOWE 1 szt.

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w 

poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, 

wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, 

określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości.



208 4-ELEMENTOWE-HISTORYJKI-OBRAZKOWE 1 szt.

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w 

poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, 

wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, 

określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości.

209 6-ELEMENTOWE-HISTORYJKI-OBRAZKOWE 1 szt.

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w 

poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, 

wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, 

określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości.

210
ABECADLO-Z-PIORKIEM-I-PAZURKIEM-Cwiczenia-

percepcji-sluchowej-i-wzrokowej-oraz-alfabetu
1 szt.

Książka przeznaczona jest do nauki alfabetu. Na każdą literę przeznaczono dwie kolejne strony. 

Na pierwszej z nich znajduje się wierszyk oraz ćwiczenia kształcące percepcję słuchową. Druga 

strona zawiera ćwiczenia kształcące percepcję wzrokową. Książeczka zawiera również 

propozycje zabaw pomagających opanować alfabet. 

211 BAJECZKI-USPRAWNIAJACE-PAMIEC-DZIECKA 1 szt.

Powtarzające się w tekstach, sukcesywnie wydłużane sekwencje słów służą ćwiczeniu pamięci, a 

zgromadzone pod opowiadaniami pytania zmuszają nie tylko do odtworzenia tych sekwencji, ale 

również do intensywnego analizowania treści historyjek. Tym samym rozwijamy u dziecka także 

spostrzegawczość, kojarzenie, zapamiętywanie treści ze zrozumieniem oraz logiczne myślenie. 

212 Czego tu brakuje 1 szt.

Ilustrowane zagadki przeznaczone są dla dzieci w wieku 3–5 lat. Na każdej stronie znajduje się 

krótka rymowanka oraz kolorowa ilustracja przedstawiająca dany przedmiot pozbawiony jakiegoś 

elementu. Zadaniem malucha jest nazwanie brakującego szczegółu oraz określenie, gdzie 

powinien się znajdować, by przedmiot spełniał swoją funkcję. Dzięki tym łamigłówkom dziecko 

ćwiczy spostrzeganie wzrokowe, doskonali koncentrację uwagi i umiejętność myślenia 

operacyjnego, zapamiętuje nowe nazwy, a przy tym przyjemnie spędza czas.

213 Ćwiczenia grafomorotyczne dla najmłodszych 1 szt.

Książka zawiera dwa rodzaje zadań grafomotorycznych: w jednych dziecko koloruje obrazek lub 

jego fragmenty zgodnie ze wzorem znajdującym się na sąsiedniej stronie albo według 

dokładnychwskazóweka w drugich maluch rysuje po szarych liniach kontury wskazanych 

elementów.Na dole stron umieszczono tradycyjne ćwiczenia grafomotoryczne, czyli szlaczki. 

Dziecko rysuje po coraz jaśniejszym śladzie lub wykonuje inne czynności, na przykład łączy 

kropeczki albo kreseczki,dorysowuje brakujące elementy, kreśli samodzielnie.

214 Dzwięki naszego otoczenia 1 szt.
Zagadki obrazkowo-dźwiękowe (z płytą CD). Publikacja zawiera 20 zagadek. Każda zagadka 

składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. 



215 Historyjki obrazkowe z humorem 1 szt.

20 kolorowych historyjek, z których każda składa się z 4 obrazków, które dziecko ma ułożyć w 

odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowego pudełka. Dziecko układając historyjki, uczy 

się myślenia przyczynowo-skutkowego i spostrzegawczości, wzbogaca słownictwo, rozwija 

mowę i wyobraźnię. 

216 Historyjki piosenkowo – obrazkowe 1 szt.

Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których 

historyjki te stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające 

kolejne zdarzenia lub sytuacje, o których mówią słowa piosenki.

217 Identyczne czy podobne 1 szt.

Ćwiczenia kształtujące umiejętność spostrzegania różnic w położeniu przedmiotów. Publikacja 

zawiera 20 kolorowych kart. Na jednej karcie znajduje się 12 par kartoników. Na każdym z nich 

przedstawiono te same przedmioty – jeden, dwa lub trzy, w zależności od poziomu trudności. 

Obrazki różnią się położeniem przedmiotów względem siebie i względem brzegów kartonika. 

218 Koncentruję się więc rozwiązuję 1 szt.

Głównym celem tej publikacji jest ćwiczenie umiejętności spostrzegania różnic oraz szukania 

podobieństw w zestawach bardzo do siebie zbliżonych pod względem graficznym i 

kolorystycznym. Całość składa się z przewodnika, 20 dwustronnych kart (zestawów) formatu A4 

oraz folii z plastikowymi kieszonkami. Każdy zestaw to 8 pokolorowanych, podobnych do siebie 

rysunków wykonanych ręcznie (wersja trudniejsza) oraz 8 kolorowych ilustracji 

przedstawiających z reguły ten sam obiekt, ale w 4 różnych ujęciach (wersja łatwiejsza). 

219 Metoda dobrego startu, cz 1. 1 szt.

W książce zamieszczono 48 scenariuszy zajęć i tyle samo towarzyszących im piosenek. Każdy 

scenariusz dotyczy jednej litery pisanej – małej lub wielkiej. We wszystkich, zgodnie ze 

schematem zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu, uwzględniono zajęcia wprowadzające, 

właściwe i końcowe.

220 Metoda dobrego startu, cz 2 1 szt.

W skład zestawu wchodzą: podręcznik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi, 

scenariuszami zajęć i zapisami nutowymi piosenek, teczka dla dziecka z kartami pracy oraz płyta 

CD z piosenkami w dwóch wersjach: wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.

221 Metoda dobrego startu, od wierszyka do cyfertki 1 szt.

Publikacja zawiera broszurę ze wskazówkami metodycznymi, 20 kolorowych rysunków będących 

ilustracjami wierszyków, 20 wzorów graficznych będących znakami matematycznymi oraz 20 

zestawów kart pracy. 

222 Miś Marcyś uczy dobrego zachowania 1 szt.
W książce znajduje się 80 krótkich wierszyków, których tematyka związana jest z zasadami 

dobrego i bezpiecznego zachowania.

223 Miś Marcyś uczy jak się zachowywać z rówieśnikami 1 szt.

Krótkie rymowanki, których tematyka związana jest z zasadami dobrego i bezpiecznego 

zachowania. Dzieci uczą się, że powinny pomagać, dzielić się i okazywać szacunek innym. Miś 

tłumaczy dzieciom, że nie warto skarżyć na innych i obrażać się, a za to zachęca dzieci do 

uczciwej i zgodnej zabawy. 



224 Mój profil dominacji 1 szt.
Test - narzędzie, w którym do diagnozy modelu lateralizacji zostały wykorzystane zadania 

obrazkowe.

225 Nowe historyjki społeczne 1 szt.
Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem 

Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD)

226 Pokaż oko pokaż nos 1 szt. 102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała

227 Pomyśl i odgadnij. Trening logicznego myślenia dla dzieci 1 szt.
Zbiór ćwiczeń, które rozwijają przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia. Ale również 

spostrzegawczość, uwagę czy umiejętność kojarzenia.

228 Program Ja to JA 1 szt.

Program wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Program „Ja 

to ja” wspiera dzieci w rozwijaniu pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i 

lepszym poznawaniu siebie i innych.

229 Przygotowanie do nauki pisania 1 szt.

Ilustracje grafomotoryczne mają stopniowo przygotować dziecko do nauki pisania lub pomóc mu 

w wypadku trudności. Ćwiczenia ułożone są według stopnia trudności. Część pierwszą i drugą 

stanowią wzory: łatwe szlaczki i figury oraz złożone wzory. Część trzecią tworzą rysunki-

schematy do kopiowania. 

230 Rozwojowe wzgórze 1 szt. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii.

231 Rysujemy oburącz 1 szt.

Rysowanie oburącz stanowi doskonałe przygotowanie do nauki pisania. Książka podzielona jest 

na cztery części:

1) rysowanie oburącz symetrycznych rysunków po śladzie ,

2) rysowanie oburącz takich samych rysunków po śladzie,

3) rysowanie oburącz symetrycznych rysunków, jednego po śladzie, drugiego samodzielnie,

4) rysowanie oburącz takich samych rysunków, jednego po śladzie, drugiego samodzielnie.

232 Sensorycznie wszystko gra 1 szt.
Piosenki z zabawami rozwijającymi integrację sensoryczną. Publikacja składa się z książki i 

dwóch płyt CD. 

233 Ułożę gdy pomyślę 1 szt. Łamigłówki logiczne dla dzieci o trzech stopniach trudności.

234 Uwaga, koncentruję się! 1 szt. Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych

235
W-CO-SIE-BAWIC-Z-DZIECMI-Piosenki-i-zabawy-

wspomagajace-rozwoj-dziecka
1 szt.

Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Książka prezentuje piosenki i wierszyk 

rozpoczynające i kończące zajęcia, piosenki z imionami kształtujące świadomość własnej osoby, 

zabawy ułatwiające integrację z grupą, rozwijające świadomość ciała i przestrzeni oraz znane 

zabawy przedszkolne i ruchowe. Publikacja z płytami CD.

236 Wchodzi Stach na dach 1 szt. Wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynację ruchową i ruchowo-słuchową.



237 Wierszyki do rysowania 1 szt.

W książeczce znajdują się krótkie, proste wierszyki zawierające podpowiedzi, jak łatwo 

narysować znane dziecku przedmioty (np. misia, parasol, łopatkę), zwierzątka (np. biedronkę, 

jeża, motylka), rośliny (np. muchomora, drzewo, jarzębinę), pojazdy (np. auto, samolot, łódkę), 

owoce i warzywa (np. banana, wiśnie, marchew-kę) i inne elementy z najbliższego otoczenia. 

Przy każdej rymowan-ce przedstawiono schematycznie kolejne etapy powstawania rysunku. 

Obrazki składają się z prostych figur i kształtów: kropek, kresek, kół, kwadratów, prostokątów, 

trójkątów.

238 Wytęż wzrok i pamięć 1 szt.
Ćwiczenia usprawniające przede wszystkim pamięć bezpośrednią i rozpoznawczą, a także 

koncentrację uwagi. Zadania przeznaczone są dla dzieci mających w tym zakresie trudności. 

239 Zabawne opowiadania obrazkowe dla dzieci 1 szt.

Opowiadania obrazkowe przeznaczone dla małych dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać 

samodzielnie. Mogą być również pomocą dla nieco starszych dzieci z zaburzeniami w rozwoju. 

Dziecko najpierw ogląda wszystkie obrazki, a następnie opowiada, co się dzieje na każdym z nich 

po kolei.

240 Zabawy dla dzieci z autyzmem 1 szt. Zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. 

241 Jaka to emocja 1 szt.

Publikacja zawiera 50 dwustronnych kart. Na awersie każdej karty znajduje się zdjęcie 

przedstawiające osobę lub osoby, które wyrażają jakąś emocję (np. radość, złość, miłość, 

smutek). Na rewersie umieszczono trzy zabawne buźki, z których tylko jedna pasuje do emocji 

pokazanej na pierwszej stronie karty. Zadaniem dziecka jest nazwanie emocji i wskazanie jej 

wśród buziek.

242 Bajeczne mikstury 1 szt. Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne.

243 Dobieranki 1 szt.
Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, 

geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym

244 Dzieci w świecie doznań 1 szt. Książka - poradnik, jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?

245 Emocje 1 szt.

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy. Zestaw zawoera dwa 

zestawy kart ze zdjęciami ludzi, którzy okazują różne emocje, na przykład: radość, zadowolenie, 

spokój, gniew, strach, zaskoczenie, wstyd, smutek. W czasie zabawy kartami dzieci mogą 

nazywać różne emocje i wskazywać elementy (takie jak wyraz twarzy, spojrzenie, układ warg i 

brwi, gesty i ruch ciała), za pomocą których można rozpoznać poszczególne stany emocjonalne u 

siebie i innych.

246 Kolorowe dyktanda graficzne 1 szt.

Praca z dyktandami polega na łączeniu na siatce współrzędnych wskazanych punktów, z których 

powstaje określona figura geometryczna. Następnie należy wypełnić obszar figury podanym w 

instrukcji kolorem. Po pokolorowaniu wszystkich figur powstaje rysunek, który można sprawdzić 

w rozwiązaniach znajdujących się na końcu książki.

Materiały zawarte w publikacji służą rozwijaniu percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, 

koncentracji uwagi, umiejętności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej.



247
Zapamiętaj jak najwięcej. Materiały do ćwiczeń 

koncentracji i pamięci.
1 szt.

Pomoc dydaktyczna z myślą o dzieciach, które mają problemy z pamięcią i koncentracją uwagi. 

Zestaw zawiera zdjęcia przedstawiających przedmioty i osoby. Dziecko uważnie ogląda 

fotografię, a następnie, nie patrząc na nią, odpowiada na pytania. Dzięki temu można sprawdzić, 

jak dużo zapamiętało.

248 Nasze emocje 1 szt.

Celem książeczki jest przybliżenie dzieciom zagadnienia emocji i stanów emocjonalnych w 

atrakcyjnej, interaktywnej formie. Polega ona na czytaniu dziecku rymowanek i jednoczesnym 

aktywnym oglądaniu oraz interpretowaniu przez malucha związanych z nimi ilustracji.

249 Poznajemy emocje, radość i smutek 1 szt. Publikacja pomagająca w nauczeniu się rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. 

250 Poznajemy emocje, życzliwość i gniew 1 szt. Publikacja pomagająca w nauczeniu się rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. 

251 Poznajemy emocje, duma i wstyd 1 szt. Publikacja pomagająca w nauczeniu się rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. 

252 Poznajemy emocje, strach i wstręt 1 szt. Publikacja pomagająca w nauczeniu się rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. 

253 Bajki terapeutyczne 1 szt.
Książka zawiera dziewięć bajek terapeutycznych. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i 

redukowanie lęku u dzieci, a także opowiadanie o znaczeniu emocji w życiu.

254 Akademia Umysłu Junior - Jesień 1 szt.
Multimedialny program do poznawanie świata przyrody i ludzi w dwóch językach. Zabawa i 

przyjazny kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat! 

255 Akademia Umysłu Junior - Zima 1 szt.
Multimedialny program do poznawanie świata przyrody i ludzi w dwóch językach. Zabawa i 

przyjazny kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat! 

256 Akademia Umysłu Junior - Wiosna 1 szt.
Multimedialny program do poznawanie świata przyrody i ludzi w dwóch językach. Zabawa i 

przyjazny kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat! 

257 Akademia Umysłu Junior - Lato 1 szt.
Multimedialny program do poznawanie świata przyrody i ludzi w dwóch językach. Zabawa i 

przyjazny kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat! 

258 Wyprawka przedszkolaka - Paleta 5 szt.

Okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 kolorach oraz 12 

tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości 

percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat, m.in.: rozpoznawanie kolorów, dobieranie 

obrazków według określonych cech: wielkości, kształtu, barwy, przeznaczenia, wyszukiwanie 

podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami, łączenie w pary obrazków logicznie do siebie 

pasujących.

259 Elastyczny trójkąt do treningu dłoni 5 szt.

Przyrząd do ćwiczenia zginaczy i prostowników dłoni i palców. Ma otwory na każdy z palców, 

obie jego strony nadają się do różnych rodzajów ćwiczeń: z jednej strony kulka do ściskania, a z 

drugiej wypustki umożliwiające ćwiczenie każdego z palców oraz kciuka osobno, by zwiększyć 

ich zakres ruchu i siłę.



260 Zestaw sensorycznych piłeczek 1 szt.
Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk 

itp. Zestaw zawiera: 20 piłek o śr. od 4 do 8 cm (+/-0,5cm) oraz worek do ich przechowywania. 

261 Co do czego pasuje. 2 szt.

Zadaniem dziecka jest odnalezienie i zaznaczenie ramką odpowiedniego rysunku tworzącego 

logiczny związek z obrazkiem umieszczonym na początku karty. Uczy logicznego myślenia, 

kojarzenia i wzbogaca słownictwo. Pomoc posiada system autokontroli na odwrocie każdej karty. 

• 24 karty o wym. 24,5 x 5,6 cm (+/-0,2cm) 

• 24 plastikowe ramki o wym. 6,6 x 7,6 cm (+/-0,2cm)

262 Twister - jaka faktura? 1 szt.

Dotykowa gra edukacyjna. Dzieci kręcą wskazówką na planszy, a następnie dotykają futerka 

zwierzaka na jakim zatrzymała się wskazówka. Następnie odnajdują zwierzaka, wkładając rękę 

do woreczka i rozpoznając go po futerku. Zestaw składa się z planszy z tarczą i 6 różnymi 

teksturami materiałów do gry, 18 kart ze zwierzętami.

263 Dotykowa loteryjka 1 szt.

Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt wylosowany z woreczka 

należy dopasować do właściwego szablonu. Gra stymuluje zmysł dotyku, pobudza wyobraźnię. 

Wymiary kartonowych szablonów 8 x 8 cm (+-0,5cm), 25 elem.(+/-2) o wym. 4,5 x 6,5 x 1 cm 

(+/-0,2 cm) 

264 Klocki edukacyjne 1 szt.

Zestaw sześciennych klocków drewnianych o wym. 3 x 3 cm(+/-0,1cm) w dwóch najbardziej 

kontrastowych kolorach: czarnym i białym (po 30 szt. w każdym kolorze) z nadrukowanymi 

prostymi wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, krzyżyk, iks). Klocki dla młodszych dzieci, 

które potrzebują silnych bodźców, a zarazem czystych barw i prostych wzorów. Zapakowane w 

praktyczny woreczek. 

265 Matematyczny twister 1 szt.

Plansza o wym. 150 x 150 cm (+/-3cm) wykonana są z solidnej tkaniny z antypoślizgowym 

spodem, nadająca się do prania w pralce automatycznej. W zestawie również dołączone powinny 

byc 4 szpilki pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie 

oraz torba do przechowywania zestawu. Pomoc dydaktyczna do rozwijania umiejętności 

matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o wym. 5 x 

5 cm (+/-0,2cm).

266 Kolory i ich odcienie 1 szt.

Sześć podstawowych kolorów (czerwony, żółty, niebieski, zielony, czarny, fioletowy), oraz ich 

odcienie od najciemniejszego do najjaśniejszego. Kolory przedstawione są na tabliczkach lub na 

kołeczkach umieszczanych na podstawach. 

• wym. tabliczki 16 x 5,5 cm (+/-0,2cm) 

• wys. kołeczka 5 cm (+/-0,2cm)

267 Pojedyncze kształty 1 szt.

Pomoce przeznaczone dla małych dzieci, które zaczynają się uczyć kształtów i kolorów. Wymiary 

11 x 11 x 1cm (+/-0,2cm), 4 pojedyncze kształty ( 2 koła, kwadrat oraz trójkąt) wycięte ze sklejki 

lub plastikowe, pozwalające na dopasowanie wycietych elementów do całości.



268 Zestaw matematyczny z kartami działań 5 szt.

Wieloelementowy, kolorowy zestaw do zabaw i ćwiczeń matematycznych: sortowania, 

dopasowywania, porównywania zbiorów, kształtów i kolorów, liczenia itp. W skład zestawu 

wchodzą: 716 liczmanów (kolorowe żetony, spinacze, kształty, owoce, pojazdy, dinozaury, 

owady, pionki), 12 dwustronnych kart o wym. 28 x 21,5 cm(+/-0,5cm), 3 ruletki, kostka z 

cyframi, 6 miseczek do sortowania.

269 Kolorowa mozaika z napami 1 szt.

 Dzieci zapoznają się z kolorami, figurami geometrycznymi, rozwijają zdolności manualne oraz 

uczą się pracować z kartami zadań. Zestaw zawiera: 100 nap w 4 kolorach o śr. 3,5 cm(+/-0,2cm), 

2 podstawy o wym. 31,5 x 21,5 cm (+/-0,5cm), karty z zadaniami. 

270 Ślimak z literkami 5 szt.
Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z drewna. 26 

elementów o wym. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm (+/-0,2cm) 

271 Mozaika w drewniamym pudełku 5 szt.

Pomoc składa się z drewnianych klocków (trójkątów i rombów): czerwonych, zielonych, 

niebieskich, żółtych i pomarańczowych. W zestawie również instrukcja z min. 40 wzorami o 

wzrastającym stopniu trudności w połączeniu z różną kombinacją kolorów. Mozaika umożliwia 

komponowanie wielu wzorów, zróżnicowanych pod względem ilości, kształtu, koloru klocków i 

rodzaju figur geometrycznych. 

272 Magiczne figury 5 szt.

Zestaw zawiera 7 szt. różnych figur geometrycznych wykonanych z drewna o gr. 1,5 cm(+/-

0,1cm) w różnych kolorach oraz instrukcję ze wzorami. Do ułożenia każdej figury trzeba 

wykorzystać wszystkie klocki. 

273 Kolorowy drewniany tangram 5 szt.
Drewniane kolorowe figury do układania różnych kształtów. 7 elementów i podstawa o wym. 11 

x 11 x 1,1 cm (+/-0,1cm)

274 Patyczki do liczenia 20 szt.
Kolorowe patyczki do nauki liczenia wykonane z tworzywa sztucznego o kwadratowym 

przekroju. Opakowanie 100 sztuk.

275
Kolorowe spinacze biurowe (do ćwiczenia sortowania i 

sprawności manualnej)
20 szt. Spinacze biurowe w pudełku magnetycznym, kolorowe (28mm). Opakowanie - 100 sztuk.

276 Plastelina szkolna - 10 kolorów 20 szt.
Plastelina delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu, nie klejąca się do rąk oraz nadająca się do 

wielokrotnego użytku.

277 Modelina - 6 kolorów 10 szt.

Wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne, nadające się do tworzenia modeli oraz 

makiet. Modelina powinna mięknąć pod wpływem ciepła dłoni.

Modele powinny utwardzić przez poprzez wygrzewanie w piekarniku w temperaturze 

ok.120°C(+/-20°C) w ciągu 10-15 minut.

278 Farby do malowania palcami 5 szt.

Zestaw żywych, jaskrawych farb do malowania palcami. 8 kolorów w praktycznych, zakręcanych 

pojemnikach. Dodatkowo wszystkie farbki powinny posiada przyklejone do zakrętek pieczątki z 

pianki w różnych kształtach (zwierzątka, buźki itp.) .

279 Farby akwarelowe 5 szt. Zestaw 12 kolorów, średnica farbki: 2,5 cm (+/-0,2cm).

280 Dysk sensoryczny 1 szt.

Dysk, którego objętość może być regulowana ilością powietrza. Do zabaw ruchowych jak i 

podkładania do siedzenia i leżenia. Specjalne wypustki pobudzają zmysł dotyku, wspomagają 

ćwiczenia rehabilitacyjne. śr. 32 cm (+/-0,5cm)



281 Sensoryczne kamienie 3 szt.
Okrągłe różnokolorowe dyski sensoryczne (półkule) z wypustkami, do ćwiczeń równowagi ( 4 

szt), rozwijające sensorykę stóp. Średnica 16 cm (+/-0,5cm), wysokość 8 cm (+/-0,2cm).

282 Chodniczek faktur - jumbo 1 szt.

Zestaw 6 płytek wykończonych ramkami z litego drewna, wypełnionych materiałami o różnych 

fakturach (szorstkie, gładkie, miękkie itp.) Zabawa chodnikiem stymuluje receptory znajdujące 

się w stopach. wym. 36 x 31 x 2 cm (+/-0,5cm).

283 Taśmy Thera Band. Zestaw słaby 1 szt. Komplet 3 taśm o różnym stopniu oporu: źółta, czerwona, zielona; 3 szt. o dł. 1,5 m

284 Piłeczki piankowe 12 cm 1 szt.
Zestaw lekkich i bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek z pianki poliestrowej. Nadają się 

również do ćwiczeń dłoni. 4 szt.; średnica 12 cm (+/-0,5cm)

285 Ślady stóp 2 szt.

Zestaw 6 par kolorowych gumowych elementów w kształcie stóp do wykorzystania w sali zabaw, 

parku, na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane z elastycznego, ale 

trwałego tworzywa. Długość 22 cm (+/-0,5cm)

286 Woreczki gimnastyczne - 3 kolory 1 szt.

Zestaw 10 woreczków w 3 kolorach z z nadrukiem cyfr: czerwone - 1,5,7; żółte - 0,2,4,8; 

niebieskie - 3,6,9. Bezpieczne, lekkie, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku i wytrzymałej 

tkaniny w wyrazistych kolorach, wypełnione granulkami polipropylenowymi. Dopuszczalność 

prania. Wymiary woreczka: 10 cm x 12 cm (+/-0,5cm).

287 Sensoryczne stopy 1 szt.
Stopy z wypustkami z  tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest doskonałym ćwiczeniem 

terapeutycznym i pomaga stymulować receptory nerwowe. 1 para, dł. 20 cm (+/-0,5cm)

288 Pachołki małe 1 szt. Zestaw 6 szt. kolorowych pachołków z otworami w trzech kolorach. Wys. 30 cm (+/-0,5cm).

289 Drążki 180cm 5 sztuk 1 szt. Zestaw 5 szt. kolorowych drążków do ćwiczeń o dł. 180cm (+/-2cm) i średnicy 2,5cm (+/-0,2cm)

290 Zestaw sensorycznych piłeczek 1 szt.
Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk 

itp. Zestaw zawiera: 20 piłek o śr. od 4 do 8 cm (+/-0,5cm) oraz worek do ich przechowywania. 

291 Piłki z wypustkami 2 szt. Zestaw 2 piłek w różnych kolorach o średnicy 12 cm (+/-0,5cm) z wypustkami. 

292 Przyrząd do leczenia płaskostopia 1 szt.

Urządzenie do profilaktyki i leczenia płaskostopia i koślawości pięt. Wykonane z odpowiednio 

profilowanej podstawy ze sklejki, na którą naklejona jest mata tworzywowa o strukturze iglastej. 

Średnica 30 cm (+/-1 cm).

293 Płotki z sercami 1 szt.

Zestaw 4 szt różnokolorowych płotków do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. Drewniany drążek 

o dł. 56 cm (+/-2 cm), zamocowany z obu stron do podpór w kształcie serc o wymiarach 13x13 

cm (+/-1cm). Wysokość płotka ok. 11cm(+/-1cm).

294 Obręcze 50 cm 24 szt.
Obręcz do gimnastyki o średnicy 50cm (+/-2cm), wykonana z bardzo lekkiej rurki pcv o średnicy 

2cm (+/-0,1cm) i maks. wadze 190 g. Obręcze w różnych kolorach.



295 Szarfa 10 szt.

Zestaw 4 szt. kolorowych szarf w 4 kolorach, wykonanych z bawełnianego płótna ułatwiających 

oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych.

 wym. 100 x 6 cm (+/-0,5cm).

296 Skakanka 25 szt.
Skakanka wykonana z gładkiej linka PCV, uchwyty plastikowe, wyprofilowane, zakończone 

walcowatymi zgrubieniami. Długość linki: 275 cm (+/-2cm).

297 Tunel 1 szt.
Tunel zabawowy o średnicy 46 cm (+/-1cm) i długości 300 cm (+/-20cm) wykonany z metalowej 

spiralnej obręczy połaczonej kolorowym materiałem. 

298 Piłka 25 szt.
Piłka do gry w piłkę nożną, szyta maszynowo, rozmiar 1. Powłoka zewnętrzna ze spienionego 

PVC. Piłka do gry na murawie i piasku. Waga 370 g.(+/-20g), obwód 69 cm (+/-0,5cm).

299 Drabinka treningowa 1 szt.

Drabinka treningowa do ćwiczeń wykonana z mocnych pasów połączonych półsztywnymi 

szczebelkami, nie ślizgającymi się na twardej nawierzchni z odblaskowymi listwami 

zapewniającymi widoczność produktu i zatrzaskami umożliwiającymi zróżnicowanie odległości 

między szczebelkami.

300 Pachołki małe pełne 3 szt.
Zestaw 10 szt. pachołków w pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. Wys. 22 cm(+/-

1cm).

301 Kręgle 10 szt. Zestaw 9 kręgli w 4 kolorach i 2 piłeczki z tworzywa sztucznego. Wys. kręgli 24 cm (+/-1cm).

302 Laska gimnastyczna 26 szt.
Laski gimnastyczne o długości 60 cm (+/-2cm) i średnicy: 2,5cm (+/-0,1cm), wykonane z 

tworzywa sztucznego, w co najmniej dwóch kolorach.

303 Materac rehabilitacyjny 1 szt.

Materac rehabilitacyjny 2-częściowy, składany o wymiarach 170 cm x 65 cm x 5 cm. Materac 

wykonany z lekkiej, odpornej na odkształcenia pianki z  uchwytami zapewniającymi komfortowe 

użytkowanie. 

304 Trampolina 1 szt.

Trampolina do podskoków o średnicy 100cm (+/-5cm). Konstrukcja trampoliny z wysokiej 

jakości wytrzymałego ocynkowanego metalu odpornego na korozję, min. 6 nóżek gwarantujących 

stabilność, miękkka obwódka wokół trampoliny. Materiał powinien być odporna na 

promieniowanie UV i przeznaczony do użytkowania zarówno wewnętrz pomieszczeń, jak i na 

zewnątrz. Wysokość trampoliny: 30 cm (+/-2cm). Dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: 

100 kg.

305 Mata do ćwiczeń 10 szt.
Mata do ćwiczeń z wytrzymałej pianki PVC, o wym. 175cm x 60cm (+/-2cm) i grubości 5 mm (+/-

1mm).

306 Strój wilka 1 szt.
Strój wilka składający się z kombinezonu z ogonem oraz pasującej do reszty czapki. Całość z 

miękkiego weluru i futrzanych dodatków. Rozmiar 122-128cm.

307 Strój wróbla 4 szt.
Strój wróbla składający się z peleryny, spodni ze stópkami i nakrycia głowy. Całość z miękkiego 

materiału. Rozmiar: 2szt. 110-116cm, 2szt. 122-128cm.

308 Strój gajowego 1 szt.
Strój gajowego składający się z peleryny, spodni i kapelusza. Całość z miękkiego materiału. 

Rozmiar 110-116cm.



309 Spódnica Czerwonego Kapturka 1 szt.
Strój czerwonego kapturka składający się z czerwonej pelerynki i spódniczki obszytej białą 

koronką oraz fartuszka. Całość z miękkiego materiału. Rozmiar 110-116cm.

310 Strój osiołka 1 szt.
Strój osiołka składający się z kombinezonu z ogonkiem oraz nakrycia głowy. Całość z miękkiego 

weluru z futrzanymi dodatkami. Rozmiar 110-116cm.

311 Strój- groszek 1 szt.
Strój GROSZEK składający się z kombinezonu z kapturkiem wykonanego z wytrzymałego 

materiału. Rozmiar 110-116. 

312 Strój niedzwiedzia 1 szt.

Kostium dla dziecka Miś w kolorze brązowym (Uszatek): jednoczęściowy strój z nakryciem 

głowy z nakładkami na dłonie i stopy. Strój zapinany z przodu na suwak. Rękawy i nogawki 

zakończone gumką. Materiał: welur (cienki polar). Rozmiar 110-116

313 Strój kaczuszek 4 szt.
Przebranie dla dziecka "Kaczuszka" w kolorze żółtym: sukienka, nakrycie głowy, nakładki na 

buty. Kostium zapinany z tyłu na suwak. Materiał: tkanina poliestrowa, tiul. Rozmiar 110-116.

314 Strój koguta 1 szt.
Kostium karnawałowy Koguta, różnokolorowy w kolorach papuigi: bluzka, spodnie - w 

nogawkach wykończone gumką, nakrycie głowy - wiązane pod szyją. Rozmiar 110-116.

315 Strój- seler 1 szt.

Kostium w kształcie selera na podszyciu z waty: biały kombinezon, czapeczka z zielonym 

liściem. Materiał: cienki polar. Otwory na ręce zapewniające komfort poruszania. Rozmiar 110-

116.

316 Strój- marchewka 1 szt.
Kostium dla dzieci "Marchew" zakładany przez głowę, z gumkami po bokach oraz nakrycie 

głowy "nać". Materiał: lureks, welur, podszyty pianką (nie rozciągliwy). Rozmiar 110-116.

317 Strój wiewiórki 1 szt.
Kostium dziecięcy "Wiewiórka": sukienka z przyszytym ogonkiem, zapinana z tyłu na suwak oraz 

opaska z uszami na głowę. Strój z miękkiego materiału (welur itp.). Rozmiar 110-116.

318 Strój prosiaczka 1 szt.

Kostium dziecięcy sukienka Świnka: luźna sukienka z zakręconym ogonkiem, zapinana z tyłu na 

rzep; nakrycie głowy - czapeczka zakładana na głowę z gumką, dzięki czemu dopasowuje się do 

każdego kształtu główki. Strój uszyty z miękkiego materiału, np. weluru. Rozmiar 110-116. 

319 Strój myszki 4 szt.

Kostium dziecięcy "Myszka Szara": kostium jednoczęściowy z ogonkiem, zapinany z przodu na 

suwak; nakrycie na głowę. Rękawy i nogawki wykończone gumką.

Materiał: welur/cienki polar. Rozmiar 110-116. 

320 Strój żyrafy 1 szt.
Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i czapeczki. Całość wykonana z 

miękkiego materiału (np. welur), ozdobiona futerkiem. Rozmiar 110-116.

321 Strój lew 1 szt.
Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i czapeczki. Całość wykonana z 

miękkiego materiału (np. welur), ozdobiona futerkiem. Rozmiar 110-116.

322 Strój kury 1 szt.
Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i czapeczki. Całość wykonana z 

miękkiego materiału (np. welur). Rozmiar 110-116.



323 Strój papugi 1 szt. Strój składa się z peleryny z ogonem i kapturem. Całość wykonana z atłasu. Rozmiar 110-116.

324 Strój kangura 1 szt.
Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i czapeczki. Całość wykonana z 

miękkiego materiału (np. welur). Rozmiar 110-116.

325 Strój żółwia 1 szt.
Kostium Żółwika dla dzieci: kombinezon z miękką skorupą żółwia na plecach, rękawiczki, 

czapka z głową żółwia. Całość wykonana z miękkiego materiału (np. welur). Rozmiar 110-116. 

326 Strój małpy 1 szt.
 Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i kapturem. Całość wykonana z 

miękkiego materiału (np. welur). Rozmiar 110-116.

327 Strój królika 2 szt.
Poncho z kapturem z uszami królika, w jasnych kolorach, z miękkiego i lekkiego materiału. 

Rozmiar 110-116.

328 Strój sroki 3 szt.
Jednoczęściowy kostium z nakryciem głowy. Strój uszyty z miękkiego materiału (np.cienki 

polar). Rozmiar 110-116.

329 Czapka kaczki 1 szt.

Żółta, filcowa czapka kaczuszki z pomarańczowym, szerokim dziobem. Czapka posiada gumkę 

zabezpieczającą przed spadaniem z głowy. Rozmiar uniwersalny.

Obwód: około 55 cm.

330 Strój indianki 1 szt.
Strój składający się z długiej, bawełnianej sukienki, wykończonej piórami, frędzlami i ozdobną 

taśmą. Rozmiar 110-116.

331 Strój łabędzia 1 szt.
Strój łabędzia. W komplecie: sukienka, czapka z dziobem. Sukienka wykonana z atłasu i tiulu 

imitującego pióra. Czapeczka z tyłu ma gumkę. Rozmiar 110-116cm.

332 Czapka indyka 2 szt. Czapka indyka w kolorze czerwonym, wiązana pod szyją. Rozmiar uniwersalny.

333 Strój kaczora 1 szt.

Jednoczęściowy, żółty kostium z ogonkiem, skrzydełkami i nakładkami na stopy. Kostium 

zapinany z przodu na suwak. W nogawkach i rękawach gumki. Nakrycie głowy z gumką. Kostium 

uszyty z miękkiego materiału z delikatnym włoskiem, typu cienki polar. Rozmiar 110-116cm.

334 Strój eskimoski 1 szt. Kostium zawiera: kurtka z kapturem, spódnicę i nakładki na buty. Rozmiar 5-6 lat. 

335 Strój amerykanki 1 szt.
Kostium superbohaterki amerykańskiej: sukienka czerwono - niebieska z białą gwiazdą. Rozmiar 

110-116cm.

336 Strój Chinki 1 szt.
Strój składa się z: sukienki, pasa i kapelusza w kolorze czerwonym. Materiały: atłas z ozdobnym 

nadrukiem złotego smoka. Rozmiar 110/116cm.

337 Strój japonki 1 szt. W komplecie: sukienka, wachlarz, opaska na rękę. Rozmiar: 115-128cm.

338 Strój pastoreczki 1 szt. Zawiera: bluzka, spódnica, kamizelka, torba, chustka. Rozmiar 110-116cm.

339 Strój eskimoski 1 szt. Zawiera: kompletny kostium i nakładki na buty. Rozmiar 110-116cm. 

340 Strój czerwonego kapturka 1 szt. Zawiera: sukienkę, fartuszek i pelerynę z kapturem. 

341 Strój gęsi - kaczki. 1 szt.
Strój kaczuszki, uszyty z elany w skład którego wchodzi: luźna bluza z długim rękawem z wszytą 

na brzuchu gąbką, krótkie spodenki, czapeczka oraz ozdobne płetwy. Rozmiar 110-116cm.



342 Strój stracha na wróble 1 szt.
Kostium stracha na wróble z łatami, dla chłopca. Zawiera: bluzkę, spodnie, pasek i czapkę. 

Kostium z miękkich, delikatnych materiałów. Rozmiar 110-116 cm. 

343 Czapka kury 1 szt. Czapka wykonana z materiału przypominającego welur, z tyłu na gumkę. Rozmiar uniwersalny.

344 Spódnica dla gąski 1 szt.
Spódniczka wykonana z wielu warstw delikatnego tiulu z satynową wstążką. Tiulowe tutu 

wykonane z dbałością o detale. Rozmiar na 5-6 lat,  kolor : biały.

345 spódnica dla kaczki 1 szt.
Spódniczka tiulowa w kolorze żółtym. Lekka, zwiewna spódniczka uszyta z kilku warstw 

miękkiego tiulu na podszewce. W pasie szeroka gumka w kolorze czarnym. Rozmiar: na 5-6 lat.

346 Strój dla pawia 1 szt.

Przebranie pawia dla dziewczynki, w komplecie: błyszcząca sukienka z wysokim kołnierzem, 

imitującym pióra i falbankami na spódnicy, wykańczana złotymi nićmi, rozłożysty ogon pawia z 

wzorami, z przeźroczystą tasiemką zakładaną na ręce, ozdobne nakrycie głowy. Rozmiar: na 5-6 

lat.

347 Spódnica dla szkotki 1 szt.
Czerwona spódniczka we wzór szkockiej kraty z dodanymi kontrafałdami powodującymi 

nieograniczoną swobodę ruchu. Spódniczka na bezuciskowej gumce. Rozmiar: na 4-6 lat.

348 Czepek holenderki 1 szt. Czepek na wzór holenderskiej służącej wiązany pod szyją. Rozmiar uniwersalny: na 3-6 lat.

349 Strój tygrysa-pantery 1 szt.

Strój składający się z kombinezonu jednoczęściowego z ogonem i czapeczki w kolorze 

"panterki). Całość wykonana z miękkiego materiału (np. welur), ozdobiona futerkiem. Rozmiar 

110-116.

350 Strój egipcjanki 1 szt.
Strój egipcjanki: biała sukienka ze złotymi zdobieniami, paskiem, mankietami i kołnierzem. 

Rozmiar na 4-6 lat.

351 Strój tancerki 1 szt.
Strój tancerki z dzikiego zachodu: czerwona sukienka z paskiem i obszyciem z czarnej koronki 

oraz kapelusz w podobnym stylu. Rozmiar na 4-6 lat.

352 Strój afrodyty 1 szt.
Strój afrodyty, w mitilohii greckiej uważanej za boginie miłości i piękna: tiara, suknia i mankiety 

w kolorach białym i żółtym. Rozmiar na 5-6 lat.

353 Strój czerwony kapturek 1 szt.
Strój składający się z: sukienki, pelerynki z kapturem, fartuszka z paskiem z czerwonego 

materiału z obszyciami z białej koronki. Rozmiar 110-116cm.

354 Spódnica hawajska 1 szt.
Spódniczka wykonana z papierowych pasków, w pasie spódnicy wszyta elastyczna gumka, pas 

ozdobiony kwiatkami z materiału. Kolor: słomkowy. Rozmiar uniwersalny.

355 Strój czerwonego kapturka 1 szt.
Barwny strój czarwonego kapturka: czerwona pelerynka i czapeczka z obszyciami z białej 

koronki, zielona spódniczka z białym fartuszkiem obszytym koronką. Rozmiar 110-116 cm. 

356 Strój arabskiej tancerki 1 szt.
Strój arabskiej tancerki, w różnych odcieniach fioletu. Zestaw zawiera: bluzę, spodnie i opaskę. 

Rozmiar 110/120 cm.

357 Strój damy dworu 1 szt.
Elegancki strój damy dworu, zawierający sukienkę i opaskę, w kolorach czerwonym i różowym. 

Rozmiar 110-116cm.



358 Strój tancerki 1 szt. Kostium do tańca brzucha dla dziewczynki. Zawiera: top i spódnico-spodnie. Rozmiar na 5-6 lat.

359 Spódnica dla brzydkiego kaczątka 1 szt.
Spódniczka wykonana z wielu warstw delikatnego tiulu z satynową wstążką. Tiulowe tutu 

wykonane z dbałością o detale. Rozmiar na 5-6 lat, kolor: szary.

360 Tiul szary średnio sztywny 18 m Tiul średnio sztywny matowy - szary 2,8m szer.

361 Płotek drewniany 2 szt.
Płot sztachetowy prosty 180 cm x 60 cm, wykonany z drewna sosnowego impregnowanego w 

kolorze brązowym. 

362 Wieszak na ubrania 3 szt.

Wieszak na ubrania w kolorze białym. Szerokość: 100 cm (+/-1cm), Głębokość: 45 cm (+/-1cm), 

Wysokość: 150 cm (+/-1cm). Maks. dopuszczalne obciążenie:  20-22 kg

Części główne wykonane ze stali z powłoką proszkową. Nakładki rurek z tworzywa 

polipropylenowego. Plastikowe nóżki chroniące powierzchnię podłogi przed zarysowaniem. 

363 Wieszak na ubrania 1 szt.

Garderoba na kółkach. Wieszak wykonany z czarnego galwanizowanego i polakierowanego 

metalu. Wieszak na ubrania, 3 półki na rzeczy oraz dolna półka na buty. Garderoba z 

mozliwością przemieszczania na 4 kółkach. Grubość rurek 25 x 0,6 mm i 22 x 0,6mm. 

Regulowana szerokość od 70 x 100 cm (+/-1cm), wysokość 148 cm (+/-1cm), głębokość 45 

cm(+/-1cm). 

364 Wieszak na ubrania 1 szt.

Wieszak wykonany ze stali chromowanej oraz czarnego plastiku, do przechowywania odzieży. 

Posiada regulowaną wysokość oraż kółka dzięki czemu można go przestawić w dowolne miejsce. 

Wymiary: 88/44/94÷168 cm,(+/-1cm). 

365 kurtyna teatralna - las 1 szt.

3-częściowa tkanina do przedstawień teatralnych, mogąca pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i 

tła tworząc element scenografii. Wyposażona w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie i 

przesuwanie. Wymiary 1 części: 350 x 150 cm, wwymiary całości: 350 x 450 cm. 

366 kurtyna teatralna - zamek 1 szt.

3-częściowa tkanina do przedstawień teatralnych, mogąca pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i 

tła tworząc element scenografii. Wyposażona w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie i 

przesuwanie. Wymiary 1 części: 350 x 150 cm, wwymiary całości: 350 x 450 cm. 

367 Kurtyna - kotara 4 szt.

Kotara o wymiarach 145 cm x 180 cm (+/-5cm) z metalowymi przelotkami na górze. Zasłona 

wykonana z grubej bawełnianej tkaniny o splocie diagonalnym, nie przepuszczająca światła. 

Kolor czerwony.

368 Parawan 3 szt.

Stylowy parawan pokojowy w stylu śródziemnomorskim, składany, regulowany, 

czterosegmentowy. Metalowa rama, lakierowana na czarno. Wymiary po rozłożeniu 180x160cm. 

(+/-5cm).

369 kufer 1 szt.

Ręcznie pleciony kufer z wikliny. Pojemność 100-110 l. Kolor szary. Kufer wyłożony w środku 

elegancką, jasną tkaniną. Zawiasy kufra wykonane ze skóry ekologicznej.

Wymiary: 65 x 40 x 40 cm (+/-1cm).



370 kufer 1 szt.

Ręcznie pleciony kufer z wikliny. Pojemność 60-70 l. Kolor biały. Kufer wyłożony w środku 

elegancką, jasną tkaniną. Zawiasy kufra wykonane ze skóry ekologicznej.

Wymiary: 55 x 35 x 35 cm (+/-1cm).

371 mikrofon i głośnik indywidualny 6 szt.

Zestaw: elektretowy mikrofon nagłowny, głośnik aktywny oraz zasilacz do ładowania. 

Elektretowy mikrofon nagłowny o dużej czułości, przeznaczony do wzmacniania głosu;

regulowany pasek; 7W wzmacniacz z regulacją głośności i dodatkowe wejście liniowe (3.5mm) 

do podłączania zewnętrznego żródła audio np. odtwarzacza MP3.

Zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony 

zasilacz, bez potrzeby ich wyjmowania ze wzmacniacza. Czas pracy z w pełni naładowanymi 

bateriami: około 6-8h. Zasilanie: 9V DC (6 x bateria AAl). 

372 Opakowania na płyty 75 szt.
Pudełko plastikowe typu SLIM ,lekko matowy tray, o grubości 0,5cm(+/-0,05cm) na jedną płytę 

CD. 

373 Wata 6 op
Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa, wykonana z mieszanki włókien bawełnianych i 

wiskozowych, miękka, delikatna, chłonna. Waga 200g.

374 Fasola Jaś 6 op Fasola Piękny Jaś karłowy 500 g.

375 Doniczki (małe) 75 szt. Doniczka w połysku śr.u góry 9cm, śr. Na dole 7 cm, wys.8 cm okrągła. Kolor biały.

376 Podstawki do doniczek 75 szr
Podstawka wykonana z tworzywa sztucznego, całość biała gładka. Średnica u góry: 13 cm, 

średnica dna: 10 cm, wysokość : 2 cm.

377 Ziemia (80 l.) 7 op Ziemia uniwersalna, substrat do warzyw i kwiatów 80l. 

378 Sadzonki kwiatowe 75 szt. Sadzonka ukorzeniona irysa syberyjskiego, odpowiednio zabezpieczona na czas transportu.

379 Skrzynki kwiatowe (małe) 20 szt.

Doniczka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, Odporna na działanie promieni 

UV, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, kolor biały. Wymiary (średnica x wysokość): 38 x 

16 cm. 

380 Łopatki ogrodnicze 15 szt.
Szpadelek wykonany z metalu, dodatkowo uchwyt z tworzywa sztucznego w kształcie kaczuszki. 

Długość: 19 cm, wymiary szpadelka: 7 x 9 cm.(+/-1cm).

381 Rękawice ogrodnicze 15 szt
Dziecięce rękawiczki do prac ogrodowych. Wykonane z delikatnej bawełny. Długość 20 cm, 

szerokość 8 cm (+/-0,5cm). 

382 Tabliczki do kwiatów 6 kpl

Tabliczka - etykieta do oznaczania roślin - zestaw 10 sztuk. Wykonane z białego plastiku. Nadają 

się do opisywania roślin markerem permanentnym. Wymiary tabliczki - 10x2cm(+/-0,5cm). 

Wysokość nóżki - 5 cm.(+/-0,5cm)

383 Konewki do kwiatów 4 szt
Mała plastikowa konewka dla dzieci, o poj. ok.. 1l, do podlewania niewielkich obszarów. Różne 

kolory.

384 Patyczki szaszłykowe 6 op Bambusowe patyczki do szaszłyków. Długość : 20cm.(+/-0,5cm) Ilość : 80szt (+/-5szt.).



385 Wykałaczki 6 op
Wykałaczki drewniane zapakowane są w plastikowe pudełeczko z ruchomym wieczkiem. Po 

przekręceniu można wyciągać po 1 wykałaczce. Długośc 7cm (+/-0,3cm).

386 Wykrawarki do ciast ocynkowane 3 op

Foremki do wykrawania ciasteczek wykonane z wysokiej jakości blachy, posiadające ostrą 

krawędź za pomocą której łatwo wycina się ciasto a z drugiej strony brzeg foremki jest 

zaokrąglony. Foremki w kształcie różnych zwierząt o wym. ok. 4-9cm.

387 Pinezki beczułki (kolorowe) 6 op Kolorowe plastikowe pinezki do tablic korkowych, 100 szt w plastikowym pojemniku.

388 Świece białe 32 op
Świece stołowe, proste, białe. Komplet 8 szt. Wysokość 18 cm, średnica 18 mm, czas palenia ok. 

6-8 godzin. 

389 Papier do pieczenia 12 szt
Papier do pieczenia pokryty silikonem w kartoniku. Rozmiar: szerokość 30cm (+/-1cm), długość 

6m (+/-0,5m)

390 Sznurek szpagat 4 szt Sznurek jutowy pakowy, grubość nitki: 2mm, kolor: Brązowy, rolka: 100gr, skład: 100% juta. 

391 Zszywacz plus zszywki 2 szt
Zszywacz biurowy ze zszywkami Nr.10, wykonany z solidnej jakości metalu. W komplecie około 

4000szt. zszywek. 

392 Szpadel ogrodowy 1 szt Metalowy szpadel z drewnianą rączką.

393 Ramy do gobelinów 20 szt Ramka na płótno o wym. 40X50cm, wykonane z listewek sosnowych o wym. 20x35mm.

394 Sznurek szpagat 10 szt Sznurek jutowy pakowy, grubość nitki: 2mm, kolor: Brązowy, rolka: 100gr, skład: 100% juta. 

395 Gotowi do startu?... Start 5 szt

Zestaw do zabaw z grupą dzieci skaładający się z 3 nadmuchiwanych kostek - z kolorami, cyframi 

i symbolami ćwiczeń ruchowych o wym. 13 x 13 x 13 cm (+/-0,5cm) oraz 25 okrągłych mat w 

różnych kolorach o śr. 25 cm (+/-0,5cm).

396 Skaczące krokodyle 5 szt

Podłogowa gra, która rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zawiera matę do gry o 

wym. 250 x 75 cm (+/-5cm), kolorową kostkę o wym. 12 x 12 x 12 cm (+/-0,5cm) i znaczniki 

zwierząt dla graczy. 

397 Plansza miasto 5 szt

Plansza o wym. 150 x 150 cm (+/-3cm) wykonana są z solidnej tkaniny z antypoślizgowym 

spodem, nadająca się do prania w pralce automatycznej. W zestawie również dołączone powinny 

byc 4 szpilki pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie 

oraz torba do przechowywania zestawu. Plansza prezentuje małe miasteczko z instytucjami: 

ratusz, kościół, przedszkole, straż pożarna, policja oraz miejsca, w których dziecko może 

wypoczywać: lodziarnia, basen, plaża, kino, zoo itp. Przez miasteczko przechodzą różne drogi.



398 Plansza warcaby 5 szt

Plansza o wym. 150 x 150 cm (+/-3cm) wykonana są z solidnej tkaniny z antypoślizgowym 

spodem, nadająca się do prania w pralce automatycznej. W zestawie również dołączone powinny 

byc 4 szpilki pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie 

oraz torba do przechowywania zestawu. Gra w warcaby rozgrywa się na ciemnych polach 

planszy.

399 Plansza chińczyk 5 szt

Plansza o wym. 150 x 150 cm (+/-3cm) wykonana są z solidnej tkaniny z antypoślizgowym 

spodem, nadająca się do prania w pralce automatycznej. W zestawie również dołączone powinny 

byc 4 szpilki pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie 

oraz torba do przechowywania zestawu. Chińczyk to jedna z najpopularniejszych gier 

planszowych. 

400 Szczęśliwy traf żabki 5 szt

Plansza o wym. 150 x 150 cm (+/-3cm) wykonana są z solidnej tkaniny z antypoślizgowym 

spodem, nadająca się do prania w pralce automatycznej. W zestawie również dołączone powinny 

byc 4 szpilki pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie 

oraz torba do przechowywania zestawu. Gra zręcznościowa rozwijająca koordynację wzrokowo-

ruchową oraz doskonaląca celność rzutów. 

401 Słoneczny kwiat - chusta 5 szt
Kolorowa chusta wykonana z nylonu o średnicy ok.3,2m, z 16 uchwytami, do gier zespołowych 

na świeżym powietrzu,

402 Chusta 6m 5 szt

Kolorowa i lekka chusta do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej 

części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w 

zabawach wielu osób. Śr. 6 m, 12 uchwytów, maksymalne obciążenie 10 kg.

403 Kodeks dobrego zachowania 5 szt

Pomoc zawiera zestaw zasad dobrego zachowania się dziecka oraz przykłady konsekwencji ich 

nieprzestrzegania. Każda z zasad i konsekwencji wydrukowana została na oddzielnych 

tekturowych paskach zaopatrzonych w rzepy, dzięki którym można je łatwo przypinać do 

welurowej tablicy. Zasady i konsekwencje ich nieprzestrzegania przez dzieci (napisy wykonane 

drukowanymi literami) zobrazowane zostały prostymi rysunkami (wym. 15 x 15 cm), aby 

wzmocnić ich odbiór oraz dostosować się do dzieci nie potrafiących jeszcze czytać. Zestaw 

zawiera: 27 kartoników z rysunkami o wym. 15 x 15 cm (+/-1cm), 27 pasków z zasadami i 

konsekwencjami o wym. 8 x 45 cm(+/-1cm), 3 czyste paski do wykorzystania przez nauczyciela. 

404 Karty - dobre maniery w domu 5 szt

Gra polegająca na dobieraniu do siebie par obrazków ukazujących pozytywne i negatywne 

zachowania dzieci w domu. Pomoc jest bazą do rozmów z dziećmi na temat właściwego 

zachowania, współdziałania i wzajemnej pomocy. Karty na odwrocie zawierają system 

samokontroli. 34 karty o wym. 9 x 9 cm (+/-0,5cm) 



405 Dobre zachowanie na co dzień 5 szt

Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w pracy z dziećmi w grupie rówieśniczej, 

ułatwiająca przyswojenie przez uczniów tzw. zasad dobrego zachowania się. 16 prezentowanych 

zasad zachowania, każda zobrazowana dwiema ilustracjami - jedna przedstawia zachowanie 

właściwe, druga niewłaściwe. Na odwrocie kart napisana jest zasada, którą dzieci mają odgadnąć 

po obejrzeniu ilustracji. Zestaw zawiera: kolorowe tabliczki, za pomocą których dzieci po 

odgadnięciu zasady mogą oceniać zachowania przedstawione na ilustracji w kategorii dobre - złe, 

32 karty formatu A4, 25 zielonych tabliczek, 25 czerwonych tabliczek. 

406 Rodzina - liczmany 5 szt

Zestaw gumowych liczmanów przedstawiających członków rodziny, w 6 kształtach i 6 kolorach, 

do przeliczania i sortowania. Pomoc do zabaw rozwijających logiczne myślenie. 

Zestaw zawiera 72 szt. o wys. od 3 do 6 cm (+/-0,5cm)

407 Rodzina - historyjki obrazkowe 5 szt

Pomoc ukazuje cykl życia rodzinnego jako naturalnego procesu rozwojowego. Przedstawia etapy 

rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak i dziewczyna poznają się, poprzez ich ślub, narodziny 

dzieci, aż do czasu odchodzenia dzieci z domu. Historyjka przygotowana została w 5 wersjach, 

by dodatkowo kształtować wśród dzieci poczucie akceptacji wobec osób niepełnosprawnych lub 

różniących się nieco swoim wyglądem. 55 kart o wym. 10 x 14 cm (+/-0,5cm)

408 Rozwiązywanie konfliktów w szkole 5 szt

Zestawy z historyjkami z życia szkolnego (przedszkolnego) z dwoma zakończeniami do wyboru. 

Dzieci podejmując decyzję o zakończeniu danej historyjki poznają jej konsekwencje. Dzięki temu 

uświadamiają sobie związki przyczynowo-skutkowe własnych zachowań, co daje możliwość 

zrozumienia i przyswojenia zasad zachowania i współdziałania w społeczeństwie. Minimum 7 

historyjek i 30 kart z ilustracjami o wym. 16 x 14 cm (+/-0,5cm)

409 Tolerancja i współpraca 5 szt

Dwanaście tablic z czterema obrazki, prezentującymi różne zachowania dzieci. Jedno z zachowań 

jest niewłaściwe lub groźne dla zdrowia. Zadaniem graczy jest jego wskazanie i oznaczenie 

czerwonym krzyżykiem. Pomoc ułatwia przyswajanie przez dzieci zachowań akceptowanych 

przez otoczenie, zapewniających bezpieczną naukę i zabawę. 12 tablic, 12 czerwonych 

krzyżyków.  

410 Uczucia, zdrowie, bezpieczeństwo 5 szt

Dwanaście tablic z czterema obrazki, których tematyka nawiązuje do uczuć, bezpieczeństwa i 

zdrowia. Na każdej planszy przedstawione są cztery różne sytuacje, z których dziecko ma wybrać 

jedną złą - zaznaczając czerwonym krzyżykiem. Historyjki uczą spostrzegawczości, logicznego 

myślenia i kojarzenia faktów. Rozwijają słownictwo, umiejętność nazywania emocji oraz uczą, 

jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 12 tablic, 12 czerwonych krzyżyków.  



411 Kolorowe poduchy Emocje 5 szt

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. 

Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie, 

zadowolenie, strach. 6 szt poduszek o śr. 30 cm(+/-2cm) i wys. 8 cm (+/-0,5cm). 

412 Worek do boksowania złości 11 szt

Worek do boksowania złości jest jednym ze sposobów bezpiecznego odreagowywania złości - 

przyprowadzając rozzłoszczone dziecko do worka pomagamy mu rozpoznać odczuwane emocje, 

nazwać je oraz dajemy możliwość poradzenia sobie z nimi. Worek wykonany z trwałej i 

zmywalnej tkaniny PCV, w kształcie walcowatej poduszki o 26 x 45 cm (+/-1cm).

413 Plansza do wytupywania złości 5 szt

Plansza do wytupywania złości jest jednym ze sposobów bezpiecznego odreagowywania złości, 

stosując tę metodę pomagamy dziecku rozpoznać odczuwane emocje, nazywać je oraz dajemy 

możliwość wyrażenia uczuć, a tym samym poradzenia sobie z nimi. Plansza wykonana z trwałej i 

zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” 

stóp. Wymiary 44 x 44 cm (+/-1cm).

414 Misiowe humorki, cz 1 5 szt

Gra składa się z misiów-pudełek oraz kart przedstawiających osoby, przedmioty lub sytuacje, 

które wywołują w dzieciach określone emocje. Zadaniem dziecka jest segregowanie kart do 

odpowiednich misiów-pudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. Zestaw: 4 

skrzyneczki o wym. 12 x 5 x 13 cm (+/-0,5cm) - radość, smutek, strach, złość; 24 karty o wym. 

10 x 15 cm (+/-0,5cm) - radość, smutek, strach, złość.

415 Misiowe humorki, cz 2 5 szt

Gra składa się z misiów-pudełek oraz kart przedstawiających osoby, przedmioty lub sytuacje, 

które wywołują w dzieciach określone emocje. Zadaniem dziecka jest segregowanie kart do 

odpowiednich misiów-pudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. Zestaw: 4 

skrzyneczki o wym. 12 x 5 x 13 cm (+/-0,5cm) - zazdrość, zawstydzenie, obrażenie się, 

zadowolenie; 24 karty o wym. 10 x 15 cm (+/-0,5cm) - zazdrość, zawstydzenie, obrażenie się, 

zadowolenie.

416 Wyrazy twarzy 5 szt

Zestaw zdjęć, na których pokazane są dzieci przeżywające różne emocje. Ćwiczenie polega na 

rozpoznaniu uczuć przedstawionych na zdjęciach w oparciu o mimikę twarzy. Zestaw 48 zdjęć o 

wym. 10 x 14 cm (+/-0,5cm)

417 Grymasy - gra 5 szt

Gra do terapia logopedycznej tj. ćwiczenia mięśni twarzy i rozwijania umiejętność 

rozpoznawania emocji. Gra zawiera 36 dużych kart (o wymiarach: 7 x 10 cm(+/-0,5cm)) oraz 36 

małych kart (5 x 7 cm(+/-0,5cm)). Całość umieszczona jest w trwałym pudełku.



418 Ekspresje - układanka 5 szt

Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, 

strachu, złości itp.). Dodatkowo stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, umiejętności planowania. Gra wykonana z drewnianych tabliczek, 

wyrażających konkretne emocje. Do zestawu dołączone 3 drewniane kostki z rysunkami części 

twarzy (zgodne z obrazkami na tabliczkach). Zabawa polega na układaniu twarzy zgodnie ze 

wskazaniami kostki, dzięki czemu powstają zabawne kompozycje. Całość umieszczona w 

drewnianym opakowaniu. 18 elementów (6 tabliczek przedstawiających włosy, 6 - oczy, 6 - usta), 

z których da się ułożyć 6 twarzy. 

419 Gra Dopasuj emocje 5 szt

Zestaw maskotek i kart, które umożliwiają dzieciom poznawanie różnych emocji, nazywanie ich, 

rozpoznawanie w życiu codziennym. Praktyczne kartonowe pudełko z uchwytem, 9 haftowanych 

poduszeczek z filcu o wym. 11 x 9 cm(+/-0,5cm), 15 kartonowych kart o wym. 8 x 8 cm(+/-

0,5cm).

420 Komplet pacynek - emocje 5 szt

Dzięki zabawie z pacynkami dzieci poznają świat emocji, co pozwoli im później zrozumieć i 

rozpoznać emocje u innych ludzi. Pacynki: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna, 

zdziwiona, tj. 6 szt. o wys. 27 cm(+/-1cm). 

421 Pacynka terapeutyczna Lena 5 szt

Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową jako pomoc dla logopedów, reedukatorów, nauczycieli. 

Pacynka ma otwór z tyłu głowy i workowate ręce, w które mieszczą się zarówno dłoniej. 

Wymiary: 70 x 12 x 15cm (+/-1cm)

422 Drewniane stemple emocje 5 szt

10 szt. drewnianych stempli z wizerunkami dziewcząt i chłopców przedstawiających 10 różnych 

emocji, np. radość, smutek, zdziwienie, wykonane z drewna i gumy, o wym. (śr. 2,5 cm, wys. 3,5 

cm)(+/-0,2cm).

423 Gra Odkrycia 5 szt

Gra planszowa dla dzieci, pomagająca zrozumieć i poznać siebie, odkryć w sobie empatię, 

poprawić umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz rozwinąć umiejętność uważnego 

słuchania i świadomego komunikowania. Gra zawiera 20 kart przedstawiających różne scenki 

wzięte z życia. Karty ułatwiają dzielenie się osobistymi przeżyciami. Odkrycia to gra pomocna 

zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, w środowisku terapeutycznym oraz szkolnym.  

Zawartość: kolorowa plansza do gry, 30 kart ilustrowanych, 4 karty do zadawania pytań, 2 karty 

do indywidualnej historii, 4 pionki drewniane - kolorowe zwierzątka, drewniana kostka do gry, 

instrukcja.

424 Naklejki buzie (12 arkuszy) 5 szt
Zestaw kolorowych naklejek, które można wykorzystać podczas zajęć, przedstawiające 4 rodzaje 

buziek. 12 arkuszy po 48 szt (+/-1). 



425 Odwagi ! 5 szt

Siedem historyjek obrazkowych (8-14 obrazków w każdej) przedstawiających problem lęku u 

dzieci (lęk przed: ciemnością, psami, skokami przez kozła, dentystą, rozstaniem z rodzicami, 

burzą, pająkami). Omawianie z dzieckiem poszczególnych historyjek uczy radzenia sobie ze 

strachem, pomaga w rozwiązywaniu problemów wywołujących lęk. W każdej serii znajduje się 

karta z symbolem (?!) zachęcająca dziecko do podania własnych pomysłów poradzenia sobie w 

trudnej sytuacji. 75 obrazków o wym. 9 x 9 cm (+/-0,5cm).

426 Karty Uno Junior 5 szt

Kolorowa gra karciana dla dzieci. Karty przyjazne dla najmłodszych i mają obrazki z 11 

zwierzętami. Do wyboru 2 poziomy gry: poziom 1, to łatwa gra dla młodszych dzieci; poziom 2 

wprowadza karty akcyjne. W zestawie: 56 kart i instrukcja.

427 Dobble Kids – gra towarzyska 5 szt
Gra dla dzieci, dostosowana do tego, by najmłodsi grali samodzielnie. Podstawowa zasada gry to 

znalezienie jak najszybciej symbolu, który łączy dwie karty. 

428 Dobble - gra towarzyska 5 szt

W zasadach można znaleźć pięć mini-gier. Najpopularniejszą jest wersja, w której wszystkie 

karty rozdaje się graczom, a jedną z kart kładzie na środku stołu.

 Na dany sygnał gracze patrzą na pierwszą kartę z góry, którą trzymają w ręku i szukają 

wspólnego symbolu z kartą, która leży na stole. Symbol nazywają głośno i szybko kładą swoją 

kartę na stole, przykrywając starą kartę. Teraz każdy z graczy musi znaleźć wspólny symbol z 

nową kartą! Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się kart.

429 Mata piankowa: puzzle cyfry litery 5 szt

36 dużych puzzli kwadratów z wyjmowanymi cyframi i literami (alfabet i cyfry 0-9). Razem 72 

elementy wykonane z gęstej, wytrzymałej i miłej w dotyku pianka, (jedna ze stron gładka a druga 

z wypukłymi wzorkami) o grubości 1cm (+/-0,1cm). Wymiary puzzla: 16,5 x 16,5 cm (+/-0,5cm).

430 Story cubes 5 szt

Gra składająca się z dziewięciu ładnie wykonanych, sześciennych kostek, z których każda 

zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Gra polega na zbudowaniu opowiadania w 

oparciu o obrazki na kostkach. 

431 Lotto - loteryjka obrazkowa 5 szt
Gra edukacyjna dla przedszkolaków - loteryjka w dwóch wariantach; gra ćwiczy 

spostrzegawczość i koncentrację. Zestaw zawiera: 4 duże dwustronne tablice, 24 małe obrazki.

432 Memo - zabawy z alfabetem 5 szt
Gra edukacyjna polegająca na odnajdywaniu par. Obrazki przedstawiają przedmioty oraz 

pierwsze litery ich nazw.

433 Grzybobranie w zaczarowanym lesie 5 szt Gra planszowa z trójwymiarową oprawę graficzną. 

434 Mój pierwszy quiz 5 szt

Obrazkowy quiz dla przedszkolaków. Dzieci same, bez pomocy dorosłych, mogą sprawdzić, czy 

dobrze odpowiedziały na obrazkowe pytanie. W zestawie: 90 kart z zagadkami, plansza do gry, 

kostka, pionek, instrukcja.

435 Sprytna plastelina 11 szt

Plastelina w metalowym pudełku z magnesem w różnych kolorach. Antystresowa zabawka, 

skuteczny gadżet rehabilitacyjny: skacze jak piłeczka, rozciąga się jak guma do żucia, rozrywa się 

jak papier, rozbija się jak porcelana.


