Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI I zapytania ofertowego
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Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT

NAZWA

OPIS / PARAMETRY
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ILOŚĆ

sztuka
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Magiczny Dywan - wraz z pakietem gier dla przedszkoli
Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń,
gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej
wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę,
koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i
szybkość reakcji.
Magiczny Dywan zawiera w sobie zintegrowany system
czujników ruchu, projektor i komputer.
Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum
zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym,
jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany ze specjalnie
zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny
dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym
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 „wyświetlanego obszaru” to ok. 2 x 3 m (dla ok. 3
m wysokości podwieszonego urządzenia).
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Magiczny dywan

Magiczny Dywan posiada interaktywne menu. Może być
obsługiwany przez nauczyciela na dwa sposoby: albo
steruje on urządzeniem przy użyciu pilota (zasada działania
jest taka sama, jak w przypadku pilota do TV), albo
całkowicie interaktywnie - ruchami rąk i nóg. Osoby
przyzwyczajone do pilota mogą wyłączyć interaktywność
menu w „opcjach”, które obecnie są dostępne pod
klawiszem MODE.
Cechy urządzenia:
1. Możliwość podłączenia do internetu:
- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej
płycie urządzenia
- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu
USB
umieszczonego
w
tylnej
płycie
urządzenia (moduł WiFi w komplecie). Dongle TPLink TL-WN722N.
2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia
pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu
nagłaśniającego.
W komplecie zestaw ponad 50 gier i zabaw
interaktywnych. Po aktywacji gry pojawia się ekran z jej
nazwą i pole start. Przed wejściem do gry można
odtworzyć krótką animację, która pokazuje, jak grać (ikona
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(tj. ilość x cena
jednostkowa
brutto)

2

Monitor interaktywny
wraz
oprogramowaniem
oraz z montażem

w prawym dolnym rogu ekranu).
Opis gier:
• GRA MIŚ SZUKA MIODU
• GRA KAMYCZKI
• GRA KOLOROWE PIANINO
• GRA WODA
• GRA PIŁKA NOŻNA
• GRA KWIATKI
• GRA LITERKI
• GRA TROPICIELE ŚLADÓW
• GRA WESOŁE MINKI
• GRA MINKOWA PLANSZA
• GRA MINKOWE PUZZLE
• GRA LIŚCIE
• GRA PLANETY
• GRA ELF
• GRA SŁOŃ I CUKIER
• GRA GRZYBOBRANIE
• GRA DROGA PRZEZ LAS
• GRA BANANOWA KRAINA
• GRA PĘKAJĄCE BALONIKI
• GRA SUPER TENIS
• FOKA I RYBKI
• SPRYTNY DINO
• ARCHEOLOGIA
• SKOK W DAL
• GRA WIKINGOWIE.
• GRA WYRAŹ SIEBIE
• GRA KRĘGLE
• GRA MISTRZ KIEROWNICY
• GRA RAKIETY
• GRA MEDUZY
• GRA INSTRUMENTY
• GRA OWOCE
• GRA KRECIK
• GRA SUPER BALL
• GRA MASTER MIND
• GRA KRAB
• GRA AMOR
• GRA ARMATA
• GRA BALONY
• GRA DRWAL
• GRA INWAZJA
• GRA KOWBOJ
• GRA LOT NA MARSA
• GRA MOTYL
• GRA NIETOPERZ
• GRA NUREK
• GRA SAMOLOT
• GRA SAMURAJ
• GRA SKARB PIRATÓW
• GRA UFO
• GRA GWIAZDY
• GRA BOKSER.
Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:
Wyświetlacz (każdy z paramentów należy traktować z
przybliżeniem +/- 10%):
Przekątna:
65''
rozdzielczość ekranu:
4K/UHD (3840×2160)
rozmiar wyświetlanego obrazu:
1428,48 mm x 803,52
mm
rozmiar piksela: 0,372 mm x 0,372 mm
podświetlenie matrycy:
Direct LED
czas reakcji matrycy:
8 ms
odświeżanie:
60 HZ dla 4K / UHD (3840×2160)

zestaw
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wyświetlane kolory:
1,07 mld (10bit)
jasność: min.
280 cd/m2
kąty widzenia:
178°
kontrast typowy: 4000:1
żywotność matrycy: min. 30 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa
Matowa;
szyba
o
grubości min. 4mm oraz twardości 7 w skali Mohsa
Specyfikacja dotyku:
Technologia:
Podczerwień (IR)
Rejestracja:
Palec lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu
3 mm
ilość obsługiwanych punktów: min. 15
rozdzielczość: min.
32767 x 32767 pkt
czas reakcji:
< 15 ms
precyzja:
2 mm
wspierane systemy operacyjne:
Windows:10, 8.1, 8, 7,
Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome
Wejścia/wyjścia:
porty wejściowe HDMI: 2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wejściowe: VGA1
porty Audio:
1 x wejście / 1 x wyjście
porty USB:
3 x USB 2.0 /1 x USB 3.0
w tym porty USB na froncie monitora
2
porty
współdzielone (dla OPS i Android)
porty USB interfejs dotykowy:
1
Karta pamięci: 1 lub czytnik usb: 1
port LAN (RJ45): 1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS:
Tak (nowy standard,
wsparcie 4K@60Hz)
wbudowane głośnik:
2x8W
Specyfikacja modułu: Android ,wersja systemu min. 7.0
rozdzielczość systemu:
Full HD
CPU
ARM Cortex A73 Dual Core CPU
GPU
Mali-450
RAM
2 GB
ROM
16 GB
Informacje dotyczące oprogramowania:
język menu OSD / Android polski / angielski / niemiecki
aplikacja do nanoszenia notatek: Tak, w wersji 2.0
notowanie na dowolnym źródle:
Tak, dwa tryby
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału:
nie
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania: Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie
przez uczestników:
Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do
nanoszenia notatek:
Tak,
uchwyt naścienny w zestawie:
Tak
Pozostałe informacje:
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora: Tak
akcesoria w zestawie:
kabel zasilający (3 m), kabel VGA
(3 m), kabel USB (5 m), kabel audio mj 3,5mm(5 m), pisak
atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona
instrukcja obsługi PL, płyta CD lub pendrive z
oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth
Montaż: montaż we wskazanym miejscu w obiekcie
Zamawiającego; montaż do ściany
Informacje dodatkowe: Sprzęt jest fabrycznie nowy,
nieużywany, nieregenerowany, wolny od obciążeń prawami

osób trzecich, pochodzący z polskiej dystrybucji. Gwarancja
min. 24 miesiące.
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Komputer przenośny
do prowadzenia zajęć
wraz z
oprogramowaniem
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Urządzenie
wielofunkcyjne
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Telewizor

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, Liczba rdzeni
procesora: 4, Typ matrycy matowa LED- IPS, Pamięć RAM
8 GB, DDR4, Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do
min.32 GB, Dysk twardy 512 GB SSD, Grafika min.Full HD,
Pamięć karty graficznej współdzielona z pamięcią
systemową, Wbudowana kamera min.1 mln pikseli, Karta
dźwiękowa zintegrowana zgodna z Intel High Definition
Audio, Wbudowane 2 głośniki, Wbudowany mikrofon,
Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, Czytnik kart
pamięci SD, Złącza min. 1 x HDMI, USB min 4xUSB 2.0,
wejście/wyjście audio, Podświetlana klawiatura, TouchPad,
Pojemność
baterii/akumulatora
min.
48
Wh,
oprogramowanie w zestawie
w języku
polskim,
kompatybilne z oprogramowaniem tablicy multimedialnej i
urządzeniem wielofunkcyjnym. Wyposażenie: instrukcja
obsługi, zasilacz, bateria. Gwarancja min. 24 miesiące.
Drukarka, skaner, faks, kopiarka w jednym. Technologia
druku laserowa (kolorowa), Podajnik papieru 130-150
arkuszy, Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi , Szybkość
druku w czerni 16-20 str/min, Szybkość druku w kolorze 45 str/min, Druk dwustronny, Obsługiwane formaty nośników
min: A4; A5; A6; 10x15 cmm Rozdzielczość optyczna min.
1200 x 1200 dpi, Rozdzielczość kopiowania min 600 x 600
dpi, wbudowany faks, Złącza LAN (Ethernet), USB typ B
(port drukarki), Łączność bezprzewodowa WiFi, Praca w
sieci. Gwarancja min. 24 miesiące.
Telewizor 55 cali, rozdzielczość 4K UHD, 3840 x 2160,
Tuner DVB-T2, DVB-C, analogowy, Podświetlenie matrycy
LED, Technologia HDR, Odświeżanie Picture Quality Index
min. 1400, Częstotliwość odświeżania ekranu nie gorsza niż
50 Hz, posiada Tryb gra, System dźwięku przestrzennego,
Moc głośników min 2 x 10 W, Regulacja tonów wysokich /
niskich,
Korektor dźwięku, Smart TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV,
Przeglądarka internetowa, Inna komunikacja: Bluetooth, WiFi Direct, AirPlay 2, Funkcje Smart TV
Smart Hub,
SmartThings, widżety smart TV, Dodatkowe opcje: procesor
4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG,
możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia
klawiatury i myszki, Ilość złączy HDMI:min. 3, Ilość złączy
USB:min.
2,
Złącze
Ethernet
(LAN),
Wejście
komponentowe,
Cyfrowe
wyjście
optyczne.
Klasa
energetyczna A, Przekątna ekranu
55 cali / 138 cm,
Wyposażenie: telewizor, pilot, podstawa, instrukcja obsługi
w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja min. 24
miesiące.
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RAZEM
Do wszystkich wymiarów oraz parametrów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %
Ogółem poz. 1-5:...................................................................................................złotych brutto,
VAT:…………………………………………………………….
Słownie brutto: ....................................................................................................................

Data ............................................

............................................................
Podpis upoważnionej osoby wykonawcy

Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla CZĘŚCI II zapytania ofertowego

II.
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Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i zabawek niskocennych

NAZWA

OPIS / PARAMETRY

Oprogramowanie do
monitora interaktywnego
- HARMONIJNY
1 ROZWÓJ –
POZNAWANIE I
ROZUMIENIE

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny
rozwój dzieci. Pakiet zawiera:
- interaktywne gry specjalnie przystosowane do
zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
- karty pracy do wydrukowania lub kopiowania
zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego,
zespołowego lub materiały do przygotowania
przedstawień teatralnych
-grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym
formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą
klasę lub duże grupy dzieci.
Gry interaktywne
- Sklep - współzawodnictwo z rotacją przedstawicieli
zespołów. Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania.
Koncentracja uwagi Współpraca w grupie
- Opowiadania - ćwiczenia świadomości kolejności
zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.
Współpraca w zespole dwuosobowym
-Detektywi - ćwiczenie myślenia przyczynowoskutkowego oraz dedukcji. Koncentracja uwagi.
Współpraca w grupie.
Karty pracy
Ćwiczenie klasyfikacji: Owoce i warzywa, Zwierzęta
leśnie i domowe, Koła i wielokąty
Ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego
(wycinanki-układanki): Ułóż historyjkę „Na sankach”,
Ułóż historyjkę „Na łyżwach”, Ułóż historyjkę „W lesie”.
Gra wielkoformatowa
Gra wielkoformatowa „Sklep” pozwala na ćwiczenie
umiejętności klasyfikowania na przykładzie typowej
oferty sklepu spożywczego.
Kartony przedstawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa
i owoce oraz pieczywo, które dzieci umieszczają na
odpowiednich półkach sklepu.
Dołączone do gry kartonowe monety pozwalają na
wykorzystanie gry do ćwiczenia podstawowych działań
matematycznych na przykładzie wyliczania należności,
wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z
monet o różnych nominałach.
Ilość stanowisk: nieograniczona
Licencja: bezterminowa
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Pakiety multimedialnych gier i zabaw wspierających
wszechstronny rozwój dzieci. Licencja otwarta.
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jednostkowa brutto)

Oprogramowanie do
monitora interaktywnego
- HARMONIJNY
ROZWÓJ – LICZENIE I
PORÓWNYWANIE

Pakiet zawiera:
3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do
zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
karty pracy do wydrukowania lub kopiowania,
zawierające ćwiczenia indywidualne, zespołowe lub
materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
grę wielkoformatową wykonaną z kartonów o dużym
formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą
klasę lub duże grupy dzieci.
Wszystkie elementy pakietu wykorzystują naukę przez
zabawę, umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie
zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.
Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z
wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy
interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie
z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne
ćwiczenia.
Gry interaktywne ćwiczące współpracę w grupie i
zespole dwuosobowym:
Dopasuj równoliczne - Ćwiczenie umiejętności liczenia
i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach
konkretnych z przechodzeniem do liczenia
abstrakcyjnego.
Ułóż po kolei - Ćwiczenie umiejętności liczenia i
porównywania liczb na obiektach konkretnych z
przechodzeniem do abstrakcji.
Rachmistrze - Ćwiczenie umiejętności liczenia.
Karty pracy:
Połącz od najmniejszej liczby do największej ćwiczenie liczenia i porównywania zbiorów.
Połącz równoliczne - ćwiczenie liczenia i
porównywania zbiorów.
Od najmniejszego owocu do największego - ćwiczenie
percepcji i rozumienia pojęcia wielkości.
Od najkrótszej kredki do najdłuższej - ćwiczenie
percepcji i rozumienia pojęcia długości.
Desenie na robaczku - ćwiczenie rozumienia rytmu i
ciągu.
Ciągi owoców - ćwiczenie rozumienia rytmu i ciągu.
Gra wielkoformatowa:
Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” składa się z
zestawu 30 kartonów w wielkości 20x20 cm
reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotów w
liczbie od 1 do 10, odpowiadające im abstrakcyjne
zbiory kropek oraz liczby – 24 kartony w formie kół o
średnicy 12 cm. Podstawowa zabawa polega na
dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów
reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych
sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w
kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie
zbiorów.
Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności
liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na
obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia
abstrakcyjnego oraz wprowadzania pojęcia liczby
wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry.
Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania,
odejmowania i równości pozwalają na wykorzystanie
gry również w pierwszej klasie szkoły podstawowej do
układania i uzupełniania działań. Scenariusze takich
zabaw znajdują się w zestawie.
ilość stanowisk: nieograniczona

licencja: bezterminowa

Oprogramowanie do
monitora interaktywnego
- HARMONIJNY
3
ROZWÓJ –
TWÓRCZOŚĆ I
KONSTRUKCJE

4

Słomki konstrukcyjne

5

Magnetyczne mini
labirynty

6

Składanka logiczna

7

Geometryczne kształty z
tworzywa z kartami
zadań

Pakiety multimedialnych gier i zabaw wspierających
wszechstronny rozwój dzieci. Licencja otwarta.
Pakiet zawiera:
-interaktywne gry przystosowane do zespołowego
wykorzystania na tablicy multimedialnej,
-karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do
pracy indywidualnej,
-grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym
formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do
używania przez całą klasę lub grupy dzieci,
-poradnik metodyczny.
Gry interaktywne:
Rysujmy razem – ćwiczenie swobodnej ekspresji
plastycznej oraz sprawności grafomotorycznej. Jeśli w
klasie znajduje się drukarka, stworzone dzieła można
wydrukować zrobić z nich wystawę.
Dopasuj do obrazka – polega na dopasowywaniu
fragmentów ilustracji do odpowiednich miejsc planszy
przedstawiającej różnorodne desenie. Uwrażliwia dzieci
na deseń jako element dzieła plastycznego, ćwiczy
percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.
Muzykanci – ćwiczenia rytmiczne rozwijają poczucie
rytmu oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
Karty pracy:
1)Przestrzenny kot
2)Teatr masek
3)Co to może być?
4)Budowanie z prostych kształtów
5)Paluszkowy teatrzyk
6)Dziewczynka i chłopiec cz. 1
7)Dziewczynka i chłopiec cz. 2
8)Kostka
9)Dziurka od klucza (dla dzieci młodszych)
10)Dziurka od klucza (dla dzieci starszych)
11)Tworzę obrazek – karta kolorowa
12)Zegar
Gra wielkoformatowa „Budujemy miasto” to duże
kartony z rysunkami typowych budynków (np. szkoły,
sklepu itp.), charakterystycznych pojazdów (samochodu
strażackiego, karetki pogotowia) oraz fragmentów dróg.
Z tych elementów dzieci mają ułożyć mapę
miejscowości. Podczas gry uczą się współpracy i
ćwiczą orientację przestrzenną oraz rozwijają
umiejętności konstrukcyjne.
Ilość stanowisk: nieograniczona
Licencja: bezterminowa
Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników,
pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie słomek
ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form - od
płaskich figur po duże, bardzo skomplikowane
konstrukcje. W 1 zestawie min. 400 szt.
Kolorowe labirynty z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi,
z magnetycznym patyczkiem na sznurku. • różne wzory,
wym. ok. 12 x 14 cm
Drewniana układanka ucząca rozpoznawania kształtów,
kolorów, trenująca spostrzegawczość i logiczne
myślenie.
• drewniane pudełko o wym. 41,5 x 29 x 6,5 cm • 6
tabliczek ze wzorami o wym. 25 x 6 cm • 6 patyczków o
dł. 25 cm i śr. 1 cm • 6 podstawek o wym. 8,5 x 6,5 x 2
cm • 42 kolorowe klocki o wym. 3,5 x 3,5 cm
Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg
kart zadań lub własnej wyobraźni.
- 250 elem. wym. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm
• plastikowe grubość 0,5 cm
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Samoprzylepne tapety o właściwościach
magnetycznych, pokryte welurem. Mogą stanowić
dekorację sali, jak również spełniać funkcję tablic
Magnetyczna tapeta koło magnetycznych. Tapety przyklejone w zasięgu ręki
dziecka umożliwiają zabawę elementami
- zielona, żółta,
pomarańczowa
magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i
2 kształty pozwalają na komponowanie różnych
aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików
tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego
naklejenia. W 1 zestawie 3 szt. o śr. 50 cm
Korowe, magnetyczne puzzle wykonane ze sklejki.
Zwierzątka magnetyczne Przeznaczone zarówno do zabawy, jak i dekorowania,
• 24 elem. (12 zwierzątek 2-elem., wys. po złożeniu ok.
10 cm)
Wykonane z drewna zabawki z kolorowym rysunkiem
po jednej stronie i powierzchnią magnetyczną po drugiej
Pojazdy magnetyczne
stronie W zestawie 20 szt. o wym. od 8,2 x 3,2 x 0,4 do
9 x 7,8 x 0,4 cm
Przybijanka polega na tworzeniu własnych konfiguracji
z drewnianych kształtów za pomocą pinezek. Dziecko
posługując się młoteczkiem przybija kształty. Zewstaw
obejmuje:
- 4 tablice korkowe o wym. 25 x 15,5 cm
Przybijanka
-4 drewniane młoteczki
-4 karty wzorów
- min. 200 drewnianych kształtów
-250 pinezek
Kratkowana podstawa służy do układania kolorowych
klocków, które mają kształt sześcianu lub jego połowy.
Dzieci mogą tworzyć wzory podyktowane własną
fantazją lub korzystać z motywów zaproponowanych
Mozaika z sześcianami
w broszurze. Zawartość:
- 1 podstawa z tworzywa (24 x 24 x 7 cm)
- 490 kolorowych klocków w 6 kolorach
- broszura z wzorami
Dzieci mogą tworzyć swoje pierwsze mozaiki lub
kopiować przykłady z albumu. Zabawa polega na
wstawianiu różnej wielkości niełamliwych kołeczków w
perforowaną podkładkę. Zabawka rozwija kreatywność
Mozaika Fantacolor
oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.
średnia
Zestaw obejmuje:
-280 kołeczków w 3 wielkościach 1 x 2,5 cm, 1,5 x 3
cm, 2 x 3,5 cm
-podkładka o wym. 20 x 28 cm
Podstawy do wpinania wraz z napami, które
umożliwiają wykonywanie ćwiczeń polegających na
odtwarzaniu lub tworzeniu obrazków i ciągów
elementów z wybranych kształtów i kolorów. Dzieci
Kolorowa mozaika z
zapoznają się z kolorami, figurami geometrycznymi,
napami
rozwijają zdolności manualne oraz uczą się pracować z
kartami zadań. Zestaw obejmuje:
-100 nap w 4 kolorach o śr. 3,5 cm
-2 podstawy o wym. 31,5 x 21,5 cm
-18 kart z zadaniami
Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach kostki
Kostka manipulacyjna
sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak umożliwiają
ćwiczenia sprawności palców i uczą podstawowych
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Stonoga Agata
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Przeplatanki przyroda
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Guziki matematyczne
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Klocki Waffle mix 170

20

Klocki clics Junior

21

Drewniane klocki
kolorowe

22

Klocki budowlane duże

23

Klocki budowlane

24

Drewniane tory z
pociągiem

25

Zestaw zabawek do
piasku

umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się
(sznurowania i zapinania).
• wym. 30 x 30 x 30 cm
Pierścienie w 6 kolorach służą do nawlekania na
sznurek zgodnie z wybraną zasadą (np. wyrzucony
kolor na kostce).
• 18 pierścieni z drewna o śr. 3,5 cm
• drewniana kostka z 6 kolorami
Zestawy przeplatanek do kreatywnej zabawy.
Zestaw zawiera:
• 5 kolorowych sznurówek o dł. ok. 75 cm
• 29 kolorowych kartonowych elem. o wym. od. 2,5 x
1,6 cm do 17,5 x 13,8 cm
• ptaszek, sowa, motyl, muchomor, kwiatek, jabłko
Plastikowe korale do ćwiczeń manipulacyjnych,
nawlekania, liczenia, sortowania, odmierzania.
-110 szt.
-5 kolorów
-śr. 40 mm
-6 sznureczków o dł. 75 cm
-2 sznurki zakończone klockami o dł. 57 cm
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą.
Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji.
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala
łączyć zestawy ze sobą zwiększając możliwości
zabawy.
• wym. klocka 10 x 10 x 1 cm
• 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych
Klocki konstrukcyjne w plastikowym pojemniku; zestaw
zawiera minimum:
-412 szt klocków
-63 szt. akcesoria
-naklejki
-instrukcje
Drewniane klocki kolorowe; 100 elem. w różnych
kształtach i rozmiarach.
Klocki charakteryzują się różnorodnością kształtów,
dzięki czemu pozwalają tworzyć ciekawe budowle.
Wymiary klocków od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm. W 1
zestawie 60-70 klocków.
W zestawie ogromna różnorodność kształtów, dzięki
czemu można tworzyć ciekawe budowle. Do zestawu
dołączone są nadwozia, podwozia i koła, które
umożliwiają złożenie jeżdżących pojazdów. Klocki
charakteryzują się dużą wytrzymałością.
-wym. od ok. 1 x 2 cm do 9 x 2 cm
-300 szt.
Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów,
z pociągami i innymi akcesoriami w komplecie.
1 komplet zawiera min.:
• wym. całkowite 50 x 42,5 x 10 cm
• 2 elem. Pociąg,31 torów i 28 dodatkowych akcesoriów
• 59elem. o wym. od3 x 1,5 x 2,3cm do17 x 9,5 x 1,5 cm
Zestaw zawiera:
• 5 szt. młynków
• 10 szt. wiaderek
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Gra tęcza

27

Inteligencje wielorakie wyzwania

28

Gra Dobble Kids

• 10 małych łopatek
• 10 dużych łopatek
• 30 szt. różnych foremek
• 10 szt. grabek
Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać
kolory. U starszych ćwiczy pamięć. Na kolorowej
planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami.
Dzieci zapamiętują ich położenie. Kolorowa kostka
wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć
-tęczowa plansza do gry o wym. 34 x 34 cm
-36 kółeczek z obrazkami (po 6 obrazków w 6 kolorach)
Zestaw ośmiokątnych kart, na których umieszczone
zostały testy - każdy z nich odpowiada jednej z ośmiu
rodzajów inteligencji: językowej, matematycznologicznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej,
intrapersonalnej, interpersonalnej i przyrodniczej.
-64 karty o wym. 9,2 x 9,2 cm
-64 części puzzli tworzących 8 ośmiokątów, wym. 9,2 x
9,2 cm
Dobble Kids to 30 kart, na których znajduje się 30
wizerunków zwierząt - po 6 zwierząt na karcie. Karty są
okrągłe, pełne kolorowych ilustracji, a każda z nich jest
unikalna i łączy się z innymi kartami tylko jednym
symbolem.
Zawartość pudełka:
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 -30 kart, -instrukcja
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Tablica pomagająca zapoznać się z podstawowymi
pojęciami pogody i upływem czasu. Podczas zabawy
dzieci obserwują pogodę i odpowiednio ubierają misia.
Zestaw zawiera:
Kalendarz pogody misia -1 plansza magnetyczna wym 56x40 cm
-24 żetony z motywami pogody
-4 żetony z motywami pory roku
-24 żetony z motywami odzieży
-4 strzałki
Wieloelementowa pomoc składająca się z 2 typów kart.
Karty typu „Piotruś” mają na celu zapoznanie dziecka z
dźwiękami i odpowiadającymi im rysunkami, a
dołączone do nich paski z sekwencjami symboli
dźwięków są materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej.
Onomatopeje
-104 karty typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta domowe,
dzikie
zwierzęta,
przyroda/otoczenie,
dźwięki
wydawane przez człowieka)
-karty do ćwiczeń sekwencji słuchowych o wym. 29,7 x
10 cm podzielone na 3 poziomy: 2 onomatopeje - 15
kart, 3 onomatopeje - 10 kart, 4 onomatopeje - 6 kart
W publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się
ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna
DŹWIĘKI
NASZEGO
zagadka to 3 dźwięki.
OTOCZENIA – Zagadki
Zagadki dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku,
obrazkowo-dźwiękowe
takich jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy.
(z płytą CD w teczce)
Układając obrazki, dziecko może usłyszeć dźwięki,
których do tej pory nie znało, na przykład odgłos pisania
na maszynie.
Groszki stymulujące zmysły dotyku i wzroku. W środku
6 kolorowych miękkich piłeczek obszytych różnymi
Groszek
sensoryczny materiałami (satyna, welur, skaden, sztruks, juta, krótkie
mały
futerko). Piłeczki można wyjmować z zabawki po
rozpięciu guzika. Mogą też służyć do nauki liczenia i
rozpoznawania
kolorów
-wym. 38 x 26 x 16 cm
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-śr. piłeczek od 8 do 11 cm
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Eliksir klasowych uczuć

34 Zegar emocji
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Gra zgadnij kto to?
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Kolorowe figury

37

Gra klasyfikacja kolorów
i nauka liczenia

38

Zestaw edukacyjny
Alfabet

39

Kostka z kieszonkami

Pomoc dydaktyczna, która ma na celu wsparcie
uczniów w poradzeniu sobie oraz odreagowaniu
różnego rodzaju emocji, które na co dzień przeżywają w
szkole. Eliksir klasowych uczuć opiera się na
wyróżnieniu na plakacie 9 podstawowych stanów
emocjonalnych odczuwanych przez dzieci w szkole, tj.:
radość, smutek, duma z siebie, złość, mega złość,
strach, spokój, zazdrość i zmęczenie oraz przypisaniu
im kolorów.
Zestaw zawiera
25
papierowych
arkuszy z
nadrukowanym konturem naczynia laboratoryjnego o
wymiarach B1, po jednym na każdy dzień miesiąca.
Zegar emocji uwzględnia osiem stanów emocjonalnych
jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach
w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może
poradzić sobie z ich wyrażeniem.
Dziecko ustawiając wskazówkę zegara na odpowiedni
symbol emocji (np. złość, radość) informuje o tym, w
jakim jest nastroju jednocześnie otrzymując obrazkową
podpowiedź, jak w bezpieczny i akceptowalny sposób
może ją odreagować.
Zawartość gry Zgadnij kto to?:
-2 plansze
-2 arkusze z postaciami
-4 podpórki
-4 znaczniki postaci
-2 znaczniki punktacji
-instrukcja
Cechy gry:
-liczba graczy: 2
-czas gry: 15 minut
-wydanie: polskie
-instrukcja: polska
• 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 grubościach z
tworzywa sztucznego
• wym. największego elem. 7,5 cm
• gr. 5 mm lub 1,7 mm
Gra zapewnia dzieciom rozrywkę, zachęca do zabawy
dzięki wesołym kolorom liczmanów, a jednocześnie
uczy liczenia, dodawania, odejmowania, klasyfikowania
kolorów.
• 4 kostki o boku 3,5 cm
• 300 kolorowych liczmanów o śr. 3,1 cm
• 36 naklejek z kolorami, cyframi, kropkami i znakami
działań matematycznych
Zestaw przeznaczony jest do nauki języka polskiego czytania, pisania, mówienia i słuchania. Pomoc
usprawnia analizę i syntezę słuchowo-wzrokową,
pomaga w poznawaniu liter, w tym dwuznaków i
zmiękczeń, uczy tworzenia wyrazów z liter i sylab oraz
tworzenia zdań z wyrazów. Do zabaw swobodnych i
kierowanych. Każdy kartonik zaopatrzony jest w
otworek do zawieszania. • 289 kartoników z literami i
znakami interpunkcyjnymi o wym. od 10 x 12 cm • 71
kart o wym. 16 x 12 cm
Kostka wykonana z pianki, z pokrowcem z tkaniny PCV
z przezroczystymi kieszonkami (miejsce na
umieszczenie zdjęć lub obrazków z historyjkami - nie
załączono). Do zabaw w grupie.
• wym. kostki 20 x 20 x 20 cm
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• wym. kieszonki 15 x 15 cm
• wym. 20 x 20 x 20 cm

40 Warsztat Abak
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Matematyczny twister
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Zegar organizujący czas
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Kalendarz magnetyczny
na wszystkie pory roku

44

Globus fizyczny

45

Zabawa w kodowanie

46

Makatka grusza –
zmiany 4 pór roku

2 podstawy z 5 trzpieniami służą do sortowania korali w
10 kształtach i 10 kolorach. Pomoc służy do
wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania i
przeliczania poprzez manipulację.
-wym. podstawy 26 x 8 x 12 cm
-87 elem. o śr. 4 cm
-42 karty pracy
Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają
liczne możliwości zabawy w grupie, zaspokajają także
potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe
pobudzanie.
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się
do prania w pralce automatycznej. Dołączone do
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w
planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do
podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze posiadają
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną
zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z nich
dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do
przechowywania.
• wym. ok. 150 x 150 cm
Ten nietypowy zegar pozwala zrozumieć dzieciom
długość upływającego czasu. Zegar ze specjalną tarczą
i mechanizmem zegara pozwala zilustrować dzieciom
przedział czasowy: 5-, 10-, 15- i 30-minutowy. Podczas
pracy określamy "czerwony, zielony, niebieski czy żółty
czas" na wykonanie zadania, ustawiając ręcznie
wskazówkę na początku odpowiedniego koloru.
-śr. 36 cm
Kalendarz zawiera:
• 9 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z codziennymi
czynnościami, do umieszczania w okienkach domku
• 6 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z warunkami
atmosferycznymi
• 2 strzałki do zaznaczania temperatury oraz
właściwego miesiąca i pory roku
• 1 kółko do zaznaczania dni tygodnia
• 1 komin do zaznaczania dnia w danym miesiącu
• wym. 52 x 60 cm
• posiada otwory służące do zawieszania na ścianie
• pakowany w kopertę z tektury falistej
śr. 22 cm, wys. 30 cm
Zestaw zawiera:
• 20 piankowych mat o wym. 24,2 x 24,2 x 0,6 cm
• 20 dwustronnych kartonowych kart do kodownia o
wym. 12,2 x 12,2 x 0,2 cm
• kartonowe elementy o wym. od 20,5 x 15 x 0,1 do
24,2 x 24,2 x 0,1 cm, w tym: 2 roboty, 2 koła zębate, 2
sprężyny, 2 strzałki i 2 X-y.
Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Dzięki
dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie,
wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce,
jesienią opadają liście, a zimą otula się zimową
pierzynką. Dla ptaków powieszono na drzewie budkę, a
zimą karmnik. W skład kompletu wchodzą ruchome
elementy: 3 części dwustronnej korony, po lewej stronie
wiosenna, po prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po
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Zestaw magnesów

48

Magnesy wesołe minki
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Kuchenka drewniana

50

Zestaw sprzętu
kuchennego

51

Zestaw do herbaty

52

Produkty spożywcze

53

Suszarka z naczyniami
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Zestaw produktów
spożywczych

Owoce plastikowe
55
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Warzywa plastikowe
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Słodycze plastikowe
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DREWNIANY DOMEK
DLA LALEK Z MEBLAMI
+LALKI ECOTOYS

lewej zielona, po prawej biały śnieg, 15 żółtych liści, 5
gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla ptaków, 1
karmnik, 4 części śniegu. - wym. po ubraniu w koronę
100 x 60 cm
Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów:
• 120 szt.
• śr. 2,5 cm
Wykonane z tworzywa sztucznego - śr. 3 cm
Drewniana kuchnia z akcesoriami dla małych
miłośników gotowania.
zestaw zawiera m.in. kuchenkę mikrofalową, zegar,
zlew z kranem, panel do gotowania z palnikami i
pokrętłami, piekarnik itp. wym. min.: 60 x 80 x 30;
materiał: drewno
Zestaw kuchennych sprzętów zawiera urządzenia ze
światełkami i wydajace dźwięki:
-ekspres do kawy
-blender
-mikser
Wymagane 6 baterii AA (4 zawarte w zestawie).
Zestaw dla 4 osób zawiera min.:
-4 filiżanki z podstawkami
-4 łyżeczki
-kubek do śmietanki
-cukierniczka
-dzbanuszek do herbaty
-wys. elem. do 12 cm
8 produktów do zabawy, jak również do nauki ułamków.
Każdy produkt dzieli się na części, dzięki czemu służy
do wyjaśnienia zagadnienia ułamków: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
porównywania, identyfikowania tych wielkości. • wym.
pudełka 30 x 28 x 7 cm,
Suszarka do naczyń wraz z kuchenną zastawą. W
zestawie po 4 kubki, talerze, widelce, noże, łyżeczki,
gąbka, patelnia, cedzak, łopatka, łyżka, pokrywka,
garnek.Wymairy akcesoriów: 5-13 cm, wym. 30 x 30 x 7
cm,
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia,
bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru.
Idealnie nadają się dla dzieci np. do zabawy w sklep lub
dom.
• min.48 szt.
• dł. od 8 do 11,5 cm
W zestawie m.in. pomarańcze, cytryny, zielone
i czerwone jabłka, banany itp.Ok. 40 % wielkości
naturalnej; Minimum 48 szt. w zestawie
W zestawie m.in. pomidory, cebule, czerwone i zielone
papryki, ziemniaki, marchewki itp.
Ok. 40 % wielkości naturalnej; Minimum 48 szt. w
zestawie
W zestawie m.in. czekolada, rogaliki, ciestka, babeczki
itp.
Ok. 40 % wielkości naturalnej; Minimum 48 szt. w
zestawie
Przybliżone wymiary domku: 63 cm x 30 cm x 71 cm
Pierwsze i drugie piętro połączone schodami.
Wysokość piętra ok 18 cm.
Na poddaszu, dla ułatwienia dostępu i wygodny zabawy
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dach domku został specjalnie wyprofilowany. Wysokość
piętra ok 30 cm. Pomieszczenia: łazienka, kuchnia,
salon, sypialnia, taras. W zestawie 15 kolorowych
mebelków wyk.z drewna. Ilość laleczek: 4 o wys. 10 cm
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Lalka

Lalka chłopiec/dziewczynka która wydaje różne odgłosy
wys. min. 35 cm
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Lalka

Lalka szmaciana przytulanka, wys. ok. 50 cm
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Lalka z zestawem
lekarskim

sztuka

2

62

Oliwka - lalka z mimiką
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Gaworząca Nela
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Pluszowe misie
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Wózek głęboki
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Wózek spacerówka
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Krzesełko do karmienia
lalek
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Łóżeczko/kołyska dla
lalek
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Pościel do łóżeczka dla
lalek
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Toaletka
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Zestaw do sprzątania
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Zestaw małej fryzjerki
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Zestaw małego lekarza
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Zestaw majsterkowicza

zestaw

1

Lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami
medycznymi • dł. 38 cm • w komplecie słuchawki
medyczne, termometr itp
Lalka, która wydaje prawdziwe odgłosy (płacze, śmieje
się, mówi: "hello", "bye,bye", "mama", "dada") i rusza
ustami jeśli ma w nich butelkę. Opakowanie: karton, dł.
45 cm
Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek
wydaje 4 różne dźwięki. • potrzebne 3 baterie LR44 (w
zestawie) • dł. 36 cm,
Pluszowe misie w różnych kolorach i w różnych rozm.
od 25 cm do 60 cm.
Posiada wszystkie cechy prawdziwego wózka,
wyjmowana gondola, wym. 56 x 36,5 x 64 cm
Mały wózek spacerowy dla lalek wykonany z dobrej
jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony, • wym. 52 x 27 x 55 cm
Krzesełko do karmienia wykonane z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach. • wym. 26 x 33 x
60 cm,
Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się
doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i
zaokrąglonymi krawędziami, • wym. 52,5 x 30 x 35 cm
Wykonana z drewna różowa kołyska-łóżeczko dla lalki.
• wym. 33 x 30 x 50 cm
Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane
wymiarem do łóżeczka i kołyski
Zestaw zawiera stolik z lustrem, suszarkę do włosów
oraz biżuterię i atrapy kosmetyków.
o wym.: 65x51x11,5cm; 16 el.: stolik z lustrem,
krzesełko, suszarka do włosów, 3 flakony, 2 pomadki,
grzebień, korale,2 bransoletki, 2 pierścionki, 2 gumki do
włosów
Zestaw akcesoriów do sprzątania. • różne wzory,
sprzedawane losowo • mop o dł. 52 cm • szczotka o dł.
52 cm • miska o wym. 5 x 13,5 cm • szczotka z szufelką
o dł. 21 cm • pojemniczek z mydłem o wys. 11 cm,
W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka, lusterko,
nożyczki, 4 spinki. • wym. elem. od 4 x 2 cm do 15 x 17
cm
Zestaw małego lekarza w skład którego wchodzą
wszystkie niezbędne przyrządy do pracy w przychodni.
Całość mieści się na wózku który sprawdzi się również
podczas wizyt domowych. Elementy dźwiękowe; 40
elem., wym.: 40 x 34.5 x 42cm,
Zestaw 4 narzędzi małego majsterkowicza składający
się z poziomicy, rozwijanej metrówki oraz 2 urządzeń na
baterie: wkrętarko - wiertarki z wymiennymi, obrotowymi
końcówkami, wyrzynarki z ruchomym brzeszczotem.
wym. frezarki: 13 x 16 cm, wym. wkrętarki: 13 x 12 cm,
wym. poziomicy: 17,5 x 4 cm, wym. metrówki: 6 x 6 cm;

4 baterie typu AA
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Wózek ogrodnika

Sklepik z wyposażeniem
76

Wózek ogrodnika to zestaw najważniejszych narzędzi
do uprawy roślin. Znajdziemy tam m.in. grabki, sekator,
konewkę, wiaderko. Wszystko to umieszczone jest na
czterokołowym wózku, który ułatwia pracę w różnych
miejscach ogródka.
24 elem., wym. ok.32 x 59 x 32 cm;
Duży zestaw - stragan warzywny.
Wym:. 53x34x82cm; 44 el.: kasa fiskalna, waga
z ciężarkami, warzywa, owoce, koszyk na zakupy,
monety i banknoty, jajka, pudełko ciasteczek
i czekolady, mleko, kawa, herbata, soki owocowe.
Masywny, duży traktor o udźwigu 100 kg (przyczepa 60 kg) w zestawie razem z przyczepą. Przyczepka po
odczepieniu dyszla z zestawu przekształca się w wózek
do ciągnięcia. Zapakowany w pudełko kartonowe. • dł.
102 cm,
Drewniane autka na gumowych kołach. • wym. 15 x 8,5
x 10 cm,
Wywrotka wyposażona w koparkę zamontowaną na
długim ramieniu. Żurawiem steruje ze specjalnej kabiny
przymocowanej do tyłu pojazdu - budowlaniec (figurka
dołączona do zestawu). Ramię dźwigu obraca się o
360°. Ruchoma naczepa daje możliwość zrzucenia
ładunku z wywrotki na jedną ze stron. W dachu kabiny
kierowcy zrobiono wycięcia, co ułatwia dzieciom
kierowanie pojazdem. Pojazd wyposażono w duże koła.
Tylne koła wydają klikający dźwięk podczas jazdy. •
wym. 34 x 18 x 19 cm,
Zdalnie sterowany wóz. Wielofunkcyjna zabawka,
bawiąc jednocześnie rozwija koordynację ruchową i
sprawność motoryczną malucha. Wydaje dźwięki, a
światła na jego dachu świecą. Do działania pojazdu
potrzebne są: 1 bateria 9 V (AAAA) i 4 baterie 1,5 V
(AA). wym. 22 x 11 x 16 cm, • kierownica o śr. 12 cm
Modele pojazdów wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego i metalu. Do zestawu dołączony
jest wózek widłowy. Skala 1:48. • różne kolory,
sprzedawane losowo • dł. TIRa 17 cm • dł. wózka 10 cm
W skład zestawu wchodzi 5 rur oraz dźwig, który ma
możliwość ściągania ich z ruchomej naczepy.
Zastosowany system wzajemnego łączenia rur daje
możliwość budowy systemu kanalizacji. Dodatkowo na
opakowaniu znajdują się wycinanki. • dł. 77 cm
Solidnie wykonane pojazdy budowlane z drewna i
tworzywa sztucznego. Idealne zabawki dla małych
budowniczych i fanów motoryzacji. • wym. 23,5 x 15 x
16,5 cm
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Traktor gigant z
przyczepą

78

Duża śmieciarka

79

Duża wywrotka

80

Wóz strażacki

81

Tir

82

Super truck budowlany

83

Samochód betoniarka

84

Samochody-resoraki
HOT WHEELS

HOT WHEELS SAMOCHODY w 1 zestawie 10 szt.; 2
różne zestawy

zestaw

2

85

Mata piankowa ulice
miasta - plansza do
zabawy samochodami

Zestaw piankowych puzzli, które po połączeniu tworzą
matę z wzorem kolorowego miasta.
9 sztuk puzzli o wym. 30 x 30 cm, grubość pianki 13
mm

zestaw

2

Literki pomagają w nauce alfabetu, kolorów i kształtów,
a puzzlowy wygląd sprawi dzieciom wiele radości. wym.
200 x 100 cm

sztuka

1
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Polski alfabet. Mata
podłogowa

87

Parking

88

Jeździk Nutee - różowy

89

Samochód Cozy Coupe
Księżniczki

90

Motorek Speedee

91

Zabawki do sortowania

92

Zabawki do nauki
sznurowania i zapinania

93

94

Składany dwupoziomowy parking ze stacją benzynową,
myjnią, lądowiskiem dla helikopterów, ruchomą windą
i podjazdem. W zestawie 3 auta, helikopter, dystrybutor
paliwa, wym. 39,5 x 27,5 x 25 cm,
Czterokołowy różowy jeździk dla najmłodszych; lekka,
sprężysta i stabilna konstrukcja; miękkie krawędzie
zabawki; kierownica z klaksonem; stabilne koła na
metalowych osiach;
wym. 73 x 34,9 cm x 35,5 cm
waga: 3,2 kg
Samochód wyposażony w wygodny fotelik z wysokim
oparciem, półkę do przewożenia napoju i zabawek w
tylnej części, otwierane drzwiczki zamykane na
zasuwkę, kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikający
kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od wlewu paliwa.
Pojazd może być wprawiany w ruch za pomocą nóg
dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na
nogi). Jeździk porusza się na wytrzymałych kółkach.
Przednie kółka obracają się o 360°. Dzięki uchwytowi
na dłoń w dachu pojazdu samochód może być też
popychany jak wózek przez osobę dorosłą. •
maksymalne obciążenie 23 kg. • wym. 77,5 x 40,5 x
82,5 cm
Dwukołowe jeździki dla najmłodszych; wym. 65,7 x 36 x
38,9 cm; waga : 2,2 kg; kolory: 2xżółty, czerwony,
niebieski
W komplecie zabawki do sortowania: kształty, kolory,
cyferki.
W zestawie: but, ramka z guzikami, lalka manipulacyjna

Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki pisania.
Zróżnicowanie linii pozwala na prowadzeniu ołówka
w wielu kierunkach. Gładka powierzchnia umożliwia
Tabliczka suchościeralna
pisanie mazakami suchościeralnymi.Wykonana z białej
ze szlaczkami
płyty laminowanej. 4 silikonowe stopki utrzymują
tabliczkę we właściwym położeniu i zapobiegają
przesuwaniu jej po stole; Różne wzory szlaczków.
Wym. ok. 22 x 1,2 x 26,5 cm.
Piłka wykonana z pianki. Można je wykorzystać do
Piłka piankowa
ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw swobodnych,
średnica 12 cm
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Mała piłka plażowa

Wykonana z PCV, śr. 30 cm

sztuka

5

96

Piłka

Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych • śr. 30 cm • 200
g • maksymalne obciążenie 300 kg

sztuka

5

97

Piłka nożna gumowa

Wykonana z gumy. Średnica: ok. 22 cm

sztuka

5

98

Piłka siatkowa

Piłka do gry w piłkę siatkową, wykonana z PCV.• śr. ok.
21 cm

sztuka

5

99

Piłka nożna

Piłka do gry w piłkę nożną, wykonana z PCV • śr. 23 cm

sztuka
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100 Piłka do skakania

101 Piłka miękka
102 Mata piankowa

Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Śr. 55cm.
Posiada stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką
ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną
kondycję fizyczną.
Piłka kolorowa, wykonana z PVC, wypełniona pianka,
śr. 20-30 cm
Mata piankowa puzzle litery I cyfry 36 szt.,
wodoodporne i łatwe w utrzymaniu w czystości;
wymiary pojedynczego elementu: 1,1x30x30 cm

Układ słoneczny. Model
103 ruchomy

Magnetyczne formy z
104 białą lub czarną planszą

105 Memory dotykowe

106 Książki dotykowe dla
dzieci niedowidzących

107

Bajki do czytania dlla
dzieci

108 Gra Studnia Jakuba

109 Matematyczna
przewlekanka

110 Pacynki emocje

Dobre wychowanie
111 układanka edukacyjnodydaktyczna

Dwustronna plansza
112 tematyczna - Nasze
ciało

Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu.
System planetarny (9 Planet): Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest
podświetlane, a prezentacji towarzyszy nagranie
w języku angielskim.
Zestawy zawierają drewniane, kolorowe, geometryczne
elementy, z których można układać wiele ciekawych
obrazków oraz karty z propozycjami wzorów, które
można ułożyć za pomocą kolorowych magnesów.
Wszystko zamknięte jest w drewnianej walizeczcepudełku z magnetyczną planszą.
-minimum 35 elem.
-20 kart z zadaniami
Memory dotykowe poczuj i dopasuj. Pomoc
sensoryczna - memory dotykowe kształty, pozwala
dopasować pary nie tylko wzrokowo, ale także
dotykowo. Każda para składa się z kwadratowego
elementu z wyciętym w środku kształtem oraz drugiego
klocka, który pasuje do otworu. W skład zestawu
wchodzą min.:
- 32 drewniane elementy - 16 par.
Wymiary klocka z otworem ok. 6 x 6cm
Zestaw 10 szt. książeczek w jęz. polskim rozwijających
zmysł dotyku. Sztywne kartki, ciekawe i różnorodne w
dotyku z rowkami i wgłębieniami, o różnej fakturze.
Komplet 50 szt. książek, (każda inna) w tym m.in.:
-Klasyka Wierszyka (twarde kartki, format 15x14cm):
Na straganie, Stefek Burczymucha, Pan Pomidor, Leń,
Oklulary, Małpa w kąpieli, Chory kotek itp.
-Zbiór baśni H.Ch. Andersena
-Baśnie Braci Grimm
-50 najpiękniejszych opowieści. Klasyka dla dzieci
-Złota księga bajek
-Podania, legendy i baśnie polskie
60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o średnicy
10 mm i długości 180 mm oraz 1 drewniana kostka z
kolorowymi ściankami. Drążki służą do odtwarzania,
poprzez układanie kształtów liter, cyfr, znaków, figur
geometrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu własnych
gier, poprzez zliczanie, przyporządkowywanie kolorom
wartości.
Zestaw kolorowych dłoni wskazujących na palcach
liczby od 1 do 5. Każda plastikowa dłoń posiada tyle
dziurek ile wskazują palce. Doskonałe do sortowania,
nauki dodawania, odejmowania. Rozwijają zdolności
manipulacyjne. 72 plastikowych dłoni; 6 sznurków
Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny
z elementami pluszu, a ich budowa sprzyja dobremu
trzymaniu się na dłoni małego aktora.
wys. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna,
przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona
Układanka „Dobre wychowanie” posiada nie tylko
walory dydaktyczno-edukacyjne, ale również dzięki
trzem rodzajom gier jakie proponuje, ćwiczy pamięć,
rozwija koncentrację i równocześnie zachęca do
twórczego działania i kreatywnego myślenia.Zawartość
zestawu:
- 32-stronicowa książeczka z wierszykami,
- 24 duże, sztywne plakietki,
- 45 żetonów.
Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają
funkcję pomocy edukacyjnej
• format: 61 x 86 cm
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Dwustronna plansza
113 tematyczna –
Bezpieczeństwo
114 Puszki dźwiękowe

115 Klepsydry. Zestaw
klasowy

116 Chusta animacyjna 6 m

117 Gra planszowa
Ekobohater

118 Gra w podróżowanie

119 Gotowanie. Kapitan
Nauka. Gra edukacyjna.

120 Gra Mówiące pióro. 500
pytań.

121 Gra Skaczące żabki

122 Gra Pędzące żółwie

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają
funkcję pomocy edukacyjnej
• format: 61 x 86 cm
Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony
dźwięków. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary
puszek o identycznym brzmieniu. • podstawa o wym. 30
x 16 x 2 cm • 8 szt. puszek o wym. 6 x 6 x 4 cm
Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku
i pokrywką: 10 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3
minuty (żółta), 1 minuta (niebieska) i 30 sekund
(czarna). tworzywo sztuczne; 20 klepsydr w 5 kolorach
estetyczna walizeczka
Chusta animacyjna do zabaw integracyjnych
Kolorowa i lekka płachta może być wykorzystywana do
wielu gier i zabaw zespołowych. Uchwyty pozwalają na
uczestnictwo w zabawach wielu osobom.
• śr. 6 m
• 12 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg
Ekobohater to gra, która zapewni świetną zabawę i
zachęci do dbania o środowisko! Zadaniem graczy jest
zebranie z planszy różnego rodzaju śmieci np.: puszek,
starych gazet, butelek, plastikowych opakowań.
Gra w podróżowanie. Edukacyjna gra planszowa
Gra polega na przemieszczaniu się jednym z 6 dzieci
pochodzących z różnych zakątków świata, poznając
przy tym wszystkie kontynenty, charakterystyczne
zabytki oraz specyficzną faunę i florę. Zawartość
pudełka: 1 owalna składana plansza o wym. 66,5 x 53
cm, 6 drewnianych figurek dzieci o wys. 5,5 cm, 36
tekturowych kart kontynentów, 30 kart prezentów,
drewniana kostka, instrukcja. Liczba graczy: 2-6
12 wariantów zabawy dla głodnych wrażeń graczy w
wieku 3-7 lat. Proste zasady, dynamiczne rozgrywki
oraz atrakcyjny temat dotyczący komponowania
ulubionych potraw wciągną zarówno przedszkolaki, jaki
i dzieci w wieku szkolnym. Dzięki grze dzieci poznają
nazwy często wykorzystywanych produktów i nauczą
się, jak przygotować kilka popularnych dań. Aby zostać
mistrzem gotowania na czas, trzeba wykazać się
refleksem, spostrzegawczością i koncentracją. Dobra
pamięć przyda się sprytnemu łowcy kulinarnych
pyszności, a umiejętność współpracy okaże się
niezbędna amatorom kulinarnych eksperymentów.
Wspólna rozgrywka będzie również doskonałą
inspiracją do rozmów o zasadach zdrowego odżywiania
i zachętą do wspólnego gotowania.
Mówiący elektroniczny długopis prowadzi dzieci przez
grę, informując je, czy udzielona przez nie odpowiedź
jest prawidłowa.
Zawiera 60 kart, mnóstwo edukacyjnych ćwiczeń i
ponad 500 quizów.
Zapoznaje dzieci z różnymi kształtami, kolorami,
zwierzętami, cyframi oraz liczbami.
Wspomaga rozwój zmysłu obserwacyjnego i
umiejętności logicznego myślenia.
Gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu żabki
do miseczki. Wygrywa ten gracz, który pierwszy umieści
w miseczce wszystkie swoje żabki. • 16 szt. • 4 kolory •
wym. 5,5 x 5,5 cm • wiaderko o wym. 14 x 10,5 cm
Celem gry jest doprowadzenie swojego żółwia do
sałaty. Jeżeli podczas gry kilka żółwi spotka się na
jednym polu, wskakują jeden na drugiego z nadzieją, że
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uda im się przebyć część trasy na skorupce innego
żółwika. • plansza • 5 żółwi • 5 płytek z żółwiami • 52
karty • instrukcja
Gracze wybierają kolor pionków - drewnianych gąsek, a
następnie rzucają kostkami, aby przemierzać kolejne
Klasyczna gra
pola planszy. Po drodze czeka sporo okazji i
planszowa Gąski
niebezpieczeństw. Kto pierwszy dotrze do mety wygrywa. W zestawie: plansza, 4 pionki, 2 kostki do gry
Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób. Każdy z graczy
losuje po jednej karcie ze stosu i umieszcza ją na
opasce osoby z prawej strony.
Zadaniem każdego z graczy jest odgadnięcie KIM SIĘ
JEST, na podstawie zadawanych pytań i odpowiedzi
reszty graczy. Podczas zabawy można udzielać jedynie
Gra Kim jestem?
odpowiedzi TAK lub NIE. Wygrywa ta osoba, która
pierwsza odgadnie co przedstawia jej karta.
Zawartość:
- 110 kart
- 4 opaski
- klepsydra
- instrukcja
Co tu pasuje? to zestaw edukacyjnych układanek dla
przedszkolaków, które ćwiczą spostrzegawczość i
rozwijają umiejętność opowiadania.
Gra edukacyjna Co tu
Zawartość zestawu:
pasuje?
- 8 sześcioelementowych układanek (kuchnia, łazienka,
pokój dziecka, sklep, las, gabinet lekarski, plac zabaw,
ulica),
- instrukcja.
Zestaw składający się z 10 szt. różnych gier „domino”
m.in.:
-tradycyjne z kropkami
-zwierzątka
Domino
-dopasuj drugą połowę
-kolory
-przeciwieństwa
-alfabet itp.
Kolorowa mapa Polski wprowadza w świat zagadnień
geografii, środowiska i miast Polski. Ruchome elementy
Magnetyczna mapa
dają mdanożliwość omówienia ego zagadnienia w
Polski
ujęciu przestrzennym. Zestaw obejmuje:
• mapa o wym. 60 x 52 cm
• 55 magnesów o wym. 3 do 6 cm
Duże litery polskiego alfabetu nadrukowane
drobnoziarnistym piaskiem. Wodzenie palcami
Litery dotykowe wielkie, (wskazującym i środkowym) pozwala dzieciom
szorstkie pisane
zapamiętać kształt wieloma zmysłami jednocześnie poprzez wzrok, dotyk i ruch.
Zestaw zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu.
Zestaw gry zawiera:
Zestaw Liczmany i
- plakietki z cyferkami i działaniami matematycznymi
patyczki
oraz patyczki do liczenia.
Zestaw 8 szt. zestawów gumowych figurek zwierząt
różnej wielkości (max.po 2 takie same zestawy). W 1
Zestaw ze zwierzętami
zestawie min.8 zwierzątek np.
-zwierzęta domowe, dzikie, egzotyczne, safari itp.
Zestaw 15 szt. różnych opakowań kart typu Piotruś.
Zawartość 1 opakowania:
Karty do gry typu Piotruś
25 kart - 12 par kart identycznych + jedna karta
odmienna
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132 Gra UNO

Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się swoich kart i
zdobycie punktów za karty, które zostały w rękach
pozostałych graczy. W talii znajdują się karty
zawierające liczby od 0 do 9 w czterech kolorach oraz
specjalne karty akcji. W opakowaniu 108 kart i
instrukcja

Zestaw 10 opakowań puzzli maxi dla najmłodszych. W
opakowaniu 24-30 el. dużych puzzli. Każde opakowanie
133 Puzzle maxi
z innym obrazkiem do ułożenia np.: Kubuś Puchatek,
Masza i niedźwiedź, Świnka Peppa, Pociąg Tomek,
Myszka Miki itp.
Zestaw 10 opakowań puzzli. W opakowaniu 100-160 el.
puzzli. Każde opakowanie z innym obrazkiem do
134 Puzzle
ułożenia np.: Kubuś Puchatek, Masza i niedźwiedź, Psi
Patrol, Kraina Lodu itp.
Polega na układaniu kolorowych elementów na tablicy
magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie gubią się i można
Puzzle
magnetyczne bawić się nimi także w podróży. Dzieci mogą ułożyć na
podstawie załączonych kart 8 podstawowych zestawów
135 Farma
lub zestawiać elementy dowolnie, według własnej
wyobraźni. • wym. planszy 24 x 17 cm; 24 elem.
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Kręgle

Kolorowe kręgle wykonane z tworzywa sztucznego.
-wys. ok. 24 cm, -9 kręgli, -2 kule

Piankowa gra w klasy

Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy
chodniczek w formie znanej i lubianej gry w klasy.
Nieograniczone brzegi elementów pozwalają na
dowolne łączenie ich ze sobą, po to by stworzyć własne
gry. Zestaw pozwala na ułożenie maty do zabaw
i ćwiczeń.
Wielkość
i forma
gry
umożliwiają
wykorzystanie jej w pokoju, sali zabaw i w ogrodzie.
12 szt. o wym. ok. 30 cm; krążki do rzucania
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Tunel z kryjówką

Kolorowy namiot kryjówki i tunel wykonane z miękkiego
ortalionowego materiału. Lekkie a po złożeniu łatwe do
przechowywania. Łatwe w montażu. Orientacyjne
wymiary: tunel o wym. śr. 48 cm, dł. 180 cm ; namiot
o wym. 112 x 112 x 94 cm
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Tunel piankowy

Lekkie i bezpieczne piankowe konstrukcje składające
się z kolorowych elementów; wym. 58,5 x 177 x 46 cm

sztuka

Duże, kolorowe drzewko to pomoc edukacyjna
kształtująca wiedzę przyrodniczą. Drzewko rozwija się
i zmienia wraz z nastaniem kolejnych pór roku. W ciągu
roku zmienia się kolorystyka jego korony, z czasem
Makatka drzewo na 4 opadają liście, a widoczne wiosną kwiatki przeobrażają
się w duże, smaczne jabłka. Drzewko, wykonane
140 pory roku
z miękkiej pianki pokrytej kolorowym filcem, to również
idealne miejsce do ekspozycji dziecięcych prac
plastycznych. 1 szt.; wym. 130 x 80 cm, 39 elementów
ruchomych
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141 Makatka kalendarz

Na dużym formacie, w bardzo czytelny sposób,
rozmieszczone są kieszonki, w których umieszcza się
kartoniki z zapisem bieżącego roku, nazwami miesięcy
oraz dni tygodnia. Dodatkowo miękkie plansze do
oznaczania aktualnego stanu pogody i oznaczenia
kolejnych pór roku.
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Dobre i złe zachowanie
na co dzień

143 Memory

144

Pojemniki, skrzynie na
kółkach

145 Skrzynia Pirat

146

Fartuszek z długimi
rękawkami

Obrazki przedstawiające właściwe oraz niewłaściwe
zachowanie na zasadach przeciwieństw.
Zestaw 10 szt. różnych gier typu memory np.
-flagi państw; -zwierzęta; -pojazdy
-wzory, kolory; -owoce itp.
Cechy produktu:
-pojemnik na zabawki, klocki, pluszaki itp.,
-otwierana do góry pokrywa,
-duża pojemność - 45 l -55 l
-wytrzymała konstrukcja,
-4 kółka ułatwiają przenoszenie,
Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające
przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne
otwory odprowadzające powietrze. Różne kolory.
-poj. 52 l
-wym. 58 x 37 x 40 cm
Fartuszek ochronny dla dzieci przedszkolnych, z
długimi rękawami, wiązany z tyłu.

sztuka

sztuka

sztuka

sztuka

sztuka

2

10

4

4

25

RAZEM
Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %

Ogółem
brutto,

poz.

1-146:...............................................................................................złotych

VAT:……………………………………………………..
Słownie brutto: ..........................................................................................................................

Data ............................................

............................................................
Podpis upoważnionej osoby wykonawcy

