Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia
Część I – meble.
Lp.
1.

Nazwa
Krzesło dziecięce

Ilość
szt. 8

2.

Stolik do sali
przedszkolnej

szt. 4

3.

Szafka na materiał
sensoryczny

szt. 8

4.

Regał z 5 szufladami

szt. 2

5.

Komplet mebli do sali
przedszkolnej

1 komplet

Opis głównych parametrów
Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8
mm.
- stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm.
- wyprofilowane siedzisko
- szerokie, zaokrąglone oparcie
- siedzisko wysuwane na 3,7 cm lub 6,7 cm (łącznie 3 położenia siedziska)
- podstawa w kształcie litery H
- blat ze stopkami umieszczonymi pod stelażem siedziska
- zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.
- wysokość regulowana,
- stelaż w jednym kolorze,
- szer. siedziska 38,7 cm. (wg normy PN-EN 1729-1:2007)
- Posiadające certyfikat.
- Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,
- narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm,
- metalowe regulowane nogi stołu w jednym kolorze,
- Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.,
- wym. 115 x 65 cm.(wg normy PN-EN 1729-1:2007)
- Posiadające certyfikat.
Szafka wyposażona w 3 półki.; wykonana z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm,
w tonacji buku, z obrzeżem PCV; wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm. Posiadająca certyfikat.
Szafka wyposażona w 2 półki i 5 szuflad; wykonana z płyty laminowanej o gr. minimum 18
mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV, wym. 83,6 x 40 x 87,6 cm. Posiadająca certyfikat.
Posiadające certyfikat, meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.

6.

Komplet mebli do sali
przedszkolnej

1 komplet

- skrzynie na cokole,
- uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane w płytę frontu,
- prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, posiadające blokadę chroniącą półki
przed wypadaniem,
- tył korpusu, wykonany z płyty HDF o grubości minimum 3mm, kolorystycznie zbliżonej do
płyty, z której zrobione są korpusy;
- nadstawa wykonana z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, złożona z 2 bocznych ścian
o wys. minimum 144 mm, z zaokrąglonymi narożnikami od frontu - promieniem R= 72 mm,
tył nadstawki o wys. max. 284 mm, zaokrąglonej na całej szerokości promieniem R= 815 mm.
Zestaw powinien składać się z:
- szafy ubraniowej w prawej części z 3 półkami w lewej części - 1 szt.
- szafy z 4 schowkami i półką w każdym - 1 szt.
- regału na pojemniki plastikowe z półkami w środkowej części - 1 szt.
- komoda z 8 szufladami - 1 szt.
- regału z 2 schowkami i przegrodami - 1 szt.
- regału z 3 półkami - 1 szt.
- kolorowych pojemników, plastikowych w ilości14 szt.
DŁUGOŚĆ ZESTAWU 6,24 m
Produkt powinien posiadać certyfikaty za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F06010-05:1990, PN-F-0600
Posiadające certyfikat, meble wykonane z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, w
tonacji klonu, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
- skrzynie na cokole,
- uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane w płytę frontu,
- prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, posiadające blokadę chroniącą półki
przed wypadaniem;
- tył korpusu, wykonany z płyty HDF o grubości minimum 3mm, kolorystycznie zbliżonej do
płyty korpusu
- nadstawa wykonana z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, złożona z 2 bocznych ścian
o wys. minimum 144 mm, z zaokrąglonymi narożnikami od frontu - promieniem R= 72 mm,

tył nadstawki o wys. max.284 mm, zaokrąglonej na całej szerokości promieniem R= 815 mm.
Zestaw powinien składać się z:
- szafa ubraniowa w prawej części z 3 półkami w lewej części -1 szt.
- szafa z 4 schowkami i półką w każdym - 1 szt.
- regał na pojemniki plastikowe z półkami w środkowej części - 1 szt.
- komoda z 8 szufladami - 1 szt.
- regał z 2 schowkami i przegrodami- 1 szt.
- regał z 3 półkami - 1 szt.
- kolorowych pojemników, plastikowych w ilości14 szt.
DŁUGOŚĆ ZESTAWU 6,24 m
Produkt powinien posiadać certyfikat za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F06010-05.
7.

Komplet mebli dla
nauczycieli

1 komplet

- wym. 178,2 x 41,5 x 164,4 cm
- meble wykonane z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, uzupełnione detalami
wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
- szafka z 3 półkami na cokole,
- drzwiczki do szafki z półkami - 1 para
- nadstawka z 2 półkami, 1 szt.
- szafka z 3 szufladami na cokole, 1 szt.

8.

Szafa uniwersalna dla
pracowników

1 szt.

9.

Krzesła dla nauczycieli

szt. 6

10. Stół dla pracowników

1 szt.

Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. minimum 18 mm oraz min. 25 mm
na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem.
- wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu;
- 3 półki
- wym. 80 x 42 x 155 cm
Krzesło na płozach, stelaż chromowany, siedzisko i oparcie tapicerowane czarną siatką,
materiał 100% włókna syntetyczne.
Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium,

11. Biurko do gabinetu

szt. 2

12. Fotel obrotowy

Szt. 2

13. Zestaw mebli do
gabinetu

1 zestaw

14. Biblioteczka stojąca

szt. 1

15. Sofa do kącika dla
rodziców

szt. 1

16. Szatnia uniwersalna

szt. 2

- konstrukcja stołu: rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną, umożliwiającą idealne
wypoziomowanie mebla
- regulacja w zakresie do 25 mm;
- blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończony obrzeżem o gr. 2 mm.
- wym. 100 x 180 cm, w tonacji klonu.
Wyposażone w 2szuflady, jedna zamykana na zamek;
- wym. 120x60x76
Fotel obrotowy kubełkowy,
- tapicerowany skórą dwoinową
- w kolorze czarnym;
- wyposażony w mechanizm TILT, umożliwiający swobodne bujanie się, ustawienie blokady
fotela w pozycji do pracy oraz regulację wysokości siedziska.
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS o
gr. 2 mm, fronty wykonane z kolorowej płyty MDF;
- szafki wyposażone w nóżki z możliwością poziomowania.
Zestaw powinien zawierać:
- szafka z półkami z regulowaną wysokością półek - 2 szt.
- szafka z szufladami, w kolorze zielonym- 1 szt.
- szafa z drzwiczkami, w kolorze zielonym - 1 szt.
Długość zestawu 3,76.
Wyposażona w 3 półki miejsce na 4 szuflady, wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18
mm, obrzeże z PCV, wym. 43,7x40x190
Sofa tapicerowana pokryta skajem;
Wymiary siedziska:
- szer. 168 cm
- wys. 77 cm
- trzyosobowa.
- funkcjonalna szatnia z metalowym stelażem i aplikacją, w jednolitym kolorze przeznaczona
dla 6 dzieci. - półka z przegródkami oraz ławką wykonane z płyty laminowanej w tonacji
jasnego buku;

- pod ławką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią.
- wys. siedziska 34 cm
- wym. 136 x 42 x 137 cm.
17. Półka na kubeczki i ręcz
niczki

szt. 3

18. Szafa na środki czystości

szt. 1

19. Szafa na materace

szt. 1

20. Materace do
leżakowania
21. Zestaw mebli
kuchennych

10 szt.
1 zestaw

- półka z 5 haczykami i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. minimum 7 cm),
- wykonana z kolorowej płyty MDF,
- element, w którym umieszcza się kubeczki plastikowy;
- wym. 67,5 x 18 x 25 cm
Szafa metalowa, do przechowywania środków czystości, wiader, szczotek itp.,
- wyposażona w 4 półki oraz miejscem na odzież czy szczotki;
- drzwi dwuskrzydłowe;
- wymiar zewnętrzny: 180 x 80 x 49 cm
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. minimum 18 mm.,
- szafa przystosowana do przechowywania 8 materacy, o gr. minimum 18 mm.
- wym. przestrzeni na materac 10 x 65 x 134 cm
Pokrowiec z dwóch rodzajów tkanin, jedna strona z bawełny, druga z tkaniny PCV.
Szafka górna:
720x700 mm - 1 szt.
720x600 mm - 1 szt.
Szafki dolne:
820x800 mm -2 szt. pod zlew
820x600 mm - 2 szt. z drzwiczkami
820x600 mm - 1 szt. z szufladami
820x700 mm - 2 szt. z drzwiczkami
940x600 mm - 1 szt.
- kolor buk ,płyta korpus laminat odporna na wilgoć gr. minimum18 mm oklejona typu ABS.
- front buk, oklejony pogrubianym ABS 2 mm.
- uchwyty metalowe,
- prowadnice szuflad z pełnego wysuwu z tłumieniem, zawias fi 35 mm. z możliwością

regulacji,
- nóżki kolor stal szczotkowana z możliwością regulacji.
- blat laminat utwardzany wodoodpory , odporny na wysokie temperatury gr. 38 mm.
oklejany typu ABS 2 mm .
- plecy szafek, płyta typu HDF biała ,
- montowana na wkrętach wzmacnia konstrukcje mebla .

Część II – sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt sportowy.
Lp. Nazwa
1
Rowerek dziecięcy trzykołowy

Ilość
2szt.

2

Hulajnoga

2szt.

4

Materace do rehabilitacji

10szt.

5

Kształtki rehabilitacyjne

1zest.

6

1zest

7

Zestaw piankowy
„Cztery Wzgórza”
Zestaw piankowy

8

Pionizator wielofunkcyjny

1 szt.

9

Półkule sensoryczne z kolcami do
rehabilitacji stóp
Bieżnia

3 szt.

10

1zest

1szt

Opis głównych parametrów
Rowerek przystosowany dla dziecka w wieku 3- 6 lat.
Posiadający certyfikat.
Przystosowany dla dziecka w wieku 3 – 6 lat.
Posiadający certyfikat.
Materac dwuczęściowy z twardej pianki poliuretynowej, pokrytej wytrzymałym
materiałem, łatwo zmywalnej.
Kilkanaście elementów o różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód.
Wymiary elementów od 20 do 80 cm.
W zestawie powinny znajdować się półokrągłe schody wypukłe, półokrągłe schody
wklęsłe, most, rampa duża, schody 4 stopnie. (ok. 28 elementów)
Tunel rehabilitacyjny złożony z ok. 18 elementów, wykonany z pianki poliuretanowej,
łączony za pomocą wytrzymałych rzepów.
- Pas podtrzymujący głowę
- Stopki z regulacją 3D
- Poduszka podparcia karku
- Stolik do terapii manualnej
- Poduszki podparcia łydek
- Regulowany zagłówek
- Niezależnie regulowane peloty boczne
- Poduszka przeciwodleżynowa FlowFlow
- poduszka siedziska
- poduszka oparcia
Wysokość dziecka [cm] – 115- 150.
Średnica 16 cm.
Materiał: PCV
Sprzęt odpowiedni dla dzieci w wieku 3-8 lat. max.
obciążenie 68 kg

11

Chusta animacyjna

1szt

12

Tor piankowy

1zest

13

Zestaw brył rehabilitacyjnych do
suchego basenu

1zest

14
15

Pufa
Stół do ćwiczeń met. Bobath i Vojta

1szt
1szt

16

Duża piłka sensoryczna

2szt

17
18
19

Suchy basen z matą podłogową
Piłeczki do basenu
Zestaw pomoce Montessori do zajęć

1szt
100szt
1

waga produktu 19 kg
wym. 90 x 75 x 85 cm
Średnica 6m,
12 uchwytów,
maksymalne obciążenie 10 kg
Elementy wyposażenia – półkole,
sześciokąty,
belki,
materace.
Elementy:
- schody do basenu,
- półkule,
- most,
- pochylnia
Pufa rehabilitacyjna 120 cm z granulatem piankowo- styropianowym.
Leżysko – 1 segmentowe,
- wysokość regulowana elektrycznie od 500 do 900 mm,
- szerokość 1100mm,
- długość 1900mm.
- sterowanie centralne z ramy stołu,
- koła jezdne opuszczane centralnie za pomocą dźwigni nożnej,
- owalnie wykonana tapicerka stołu,
- uchwyt na prześcieradło papierowe,
- zasilanie akumulatorowe,
- zagłówek do stołu Bobath.
Piłka dla dzieci w wieku 3-6 lat. Z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni, o dużej
wytrzymałości 350 kg – ABS. 65 cm oraz pompka
Basen o wymiarach – 200x100x60 cm z matą podłogową 140x40 cm.
Plastikowe piłeczki 8 kolorowe
- Kula lustrzana 1szt Średnica 20 cm.

20

ruchowych i rehabilitacyjnych

zestaw

Łóżko wodne

1 szt.

- Nasadka prawidłowy kęs 1szt Tworzywo sztuczne – 10/ 5cm.
- Wałek i piłki rehabilitacyjne 10szt Piłeczki z kolcami o różnym kolorze i średnicach -6,
7, 8, 9, 10 cm. Wałek rehabilitacyjny, wysokiej jakości materiał skóropodobny. Wymiar
10 do 30 cm.
- Ringo gładkie 10szt. Ringo kolorowe do ćwiczeń dłoni.
- Piłka lekarska 2szt. Wykonana ze skóry syntetycznej waga – 2,3 kg
- Fasolka rehabilitacyjna 10szt Wymiary 7/3,5 cm. Miękkie wypustki.
Łóżko wodne o wymiarach 160/200

Część III - urządzenia komputerowe i sprzęt elektroniczny.
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis głównych parametrów

1.

Zestaw komputerowy

1 zestaw

Jednostka, monitor 21 -24cali, klawiatura, mysz bezprzewodowa.
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Procesor minimum Intel Core i3
Grafika zintegrowana na płycie
Pamięć RAM: 8 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz)
Dysk: typu SSD SATA III
Łączność: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps

2.

Laptop do terapii logopedycznej

1 szt

Przekątna ekranu min. 15,6 cala.
Procesor minimum Intel Core i3
Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
Dysk: typu SSD SATA III
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

3.

Tablica interaktywna

1szt

Tablica interaktywna dotykowa min. 78"
- funkcja 4 TOUCH - umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów czteremużytkownikom
jednocześnie,
- rozwiązanie typu Plug & Play – eliminujące konieczność instalacji sterowników,
- boczne przyciski do szybkiego przywołania podstawowych funkcji z polskimiopisami,
- program typu eMarker,
- powierzchnia ceramiczna suchościeralna, wytrzymała do pisania i projekcji,
- obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8, Mac.

Część IV–sprzęt kuchenny.

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis głównych parametrów

1.

Zmywarka z funkcją wyparzania

szt.1

Wysokość - H: 836 mm
Głębokość - D: 636 mm
Szerokość - W: 565 mm
Napięcie - U: 400 / 230 V
Moc elektryczna: 4.9 / 3,9 kW
Długość cyklu pracy: 120 / 180 sekund
Zużycie wody około 2,5 l/cykl

2.

Szafa chłodnicza

szt.1

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 545x585x1780 mm
Pojemność: 319 l
Waga: 65,0 kg
Zasilanie: 230 V
Moc: 100 W
Zużycie energii: 0,37 kWh
Zakres temperatur: 0 do 10°C

3.

Kuchenka mikrofalowa

szt. 1

Pojemność 28 litrów
Wymiary (GxSxW) 44,4 x 51,7 x 29,7 cm
Opcje podstawowe gotowanie, gotowanie na parze, grill, podgrzewanie, rozmrażanie
Moc mikrofal 900 W
Moc grilla 1500 W

4.

Czajnik elektryczny

szt. 2

Pojemność: 1,7 litra
Element grzejny: Płaska grzałka płytkowa
Moc grzałki: 2200 W
Kolor: Stalowy
Wykonanie: Stal nierdzewna

5.

Obrotowa podstawa: Tak
Zestaw sztućców przedszkolnych 8
W zestawie:
zestawów Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce.
(dł. 19 cm)
Łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce.
(dł. 14,5 cm)
Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. (dł. 19,5 cm)

6.

Kubki do picia

szt. 8

10. Termos stołowy do herbaty

szt. 4

Kubek wykonany ze szkła hartowanego, nadające się do mycia w zmywarce oraz
stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujący różnice temperatur do 135 stopni
(pojemność 250 ml).
Talerz głęboki typu Arcoroc, biały wykonany ze szkła hartowanego, nadający się do mycia
w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujący różnice
temperatur do 135 stopni (średnica 22 cm).
Talerz płytki typu Arcoroc, biały, wykonany ze szkła hartowanego, nadaje się do mycia w
zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujący różnice temperatur
do 135 stopni (średnica 24 cm).
Talerz deserowy typu Arcoroc, biały, wykonany ze szkła hartowanego, nadaje się do mycia
w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujący różnice
temperatur do 135 stopni (średnica 19,5 cm)
Termos stalowy z przyciskiem dozowania, pojemność 1,5 litra.

7.

Talerze głębokie

szt. 10

8.

Talerze płytkie

Szt. 10

9.

Talerze deserowe

szt. 10

11. Kubeczki plastikowe

szt. 8

Plastikowy kubek, średnica 9 cm, wysokość 12 cm, różne kolory.

Część V – Pomoce dydaktyczne

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis głównych parametrów

1.

Pomoce Montessori do
umiejętności praktycznych

1 zestaw

Ramka z małymi guzikami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30
cm z przymocowaną tkaniną zapiętą na 5 małych guzików.
Ramka z dużymi guzikami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30
cm z przymocowaną tkaniną zapiętą na 5 dużych guzików.
Ramka z kokardami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zawiązaną na 5 kokardek.
Ramka ze sznurkiem (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zawiązaną na sznurek przewleczony przez metalowe oczka.
Ramka z haftkami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zapiętą na 5 dużych haftek.
Ramka z agrafkami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zapiętą na 4 agrafki.
Ramka z zatrzaskami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zapiętą na 5 zatrzasek.
Ramka z ekspresem (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zapiętą na ekspres.
Ramka ze sprzączkami (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm
z przymocowaną tkaniną zapiętą na 4 sprzączki.
Ramka zapinanie buta (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm
z przymocowaną tkaniną zapiętą na 5 guzików na metalowej nóżce.
Ramka - zawiązywanie buta (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x
30 cm z przymocowaną tkaniną zawiązaną sznurowadłem przewleczonym przez dziurki i
haczyki.
Ramka z rzepem (1szt.) - Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z
przymocowaną tkaniną zapiętą na rzepy.
Mała drewniana taca (1szt.) - Drewniana taca przydatna do wielu ćwiczeń umiejętności
praktycznych.

2.

Pomoce Montessori do
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Zestaw do cięcia nożyczkami (1szt.) - Zestaw składa się z drewnianej tacy, małego pudełka,
nożyczek i kilku specjalnych kartek z nadrukowanymi liniami do cięcia.
Papier do ćwiczeń z nożyczkami, (1szt.) - 14 różnych wzorów do ćwiczeń z nożyczkami: 344
szt. pasków
Zestaw do prac plastycznych (1szt.) -drewniane pudełko z sześcioma przegródkami, pędzel,
zakręcany słoiczek na klej. Drewniana pokrywka pudełka ma wycięty otwór, który
zapobiega przewróceniu się słoiczka z klejem.
Zaplatanie warkocza (1szt.) - Przymocowane do deski 3 sznurki, w 3 różnych kolorach, w
łatwy i prosty sposób umożliwiają zaplatanie warkocza.
Rubando ze stojakiem (1szt.) - 4 drewniane podstawy ze sznurówkami i stojakiem
Szczotka do zamiatania podłogi – miękka (1szt.)
Szczotka do zamiatania podłogi – kokos (1szt.)
Szczotka do zamiatania chodnika – basyna (1szt.)
Miotła mała (1szt.)
Trzepaczka (1szt.) - Wiklinowa trzepaczka
Zmiotka i szufelka metalowa (1szt.) - Zmiotka i metalowa szufelka
Zestaw do czyszczenia butów (1szt.) - 2 duże szczotki do butów i 2 małe szczoteczki do
czyszczenia butów
Koszyk prostokątny 20 x 10 cm,
1szt - Koszyk wiklinowy – 20cm/ 10 cm
Motyka i grabie do liści – (1szt.) Haczka i grabie (1szt.)
Szpadel i pazurki (1szt.)
Rękawice ogrodnicze dla dzieci1szt.
Pudełko na wrzecionka (1szt.) - Drewniane pudełko na wrzecionka
Cyferki do drążków w pudełku, drukowane (1szt.) - dziesięć symboli liczb od 1 do 10 w
kolorze czerwonym, nadrukowanych na płytkach ze sklejki oraz drewniane pudełko do
przechowywania.
Cyferki do drążków w pudełku, pisane (1szt.) - dziesięć symboli liczb od 1 do 10 w kolorze
czerwonym, pisanych na płytkach ze sklejki oraz drewniane pudełko do przechowywania.
Czerwono-niebieskie, krótkie drążki liczbowe (1szt.) – Drewniane drążki czerwone i

niebieskie o wymiarach 2.5 x 2,5 cm 10 cm. Drążki znajdują się w drewnianym pudełku
wraz z liczbami od 1 do 10
Szorstkie cyferki pisane (1szt.) - 9 zielonych płytek o wym. 10 x 15 cm z nadrukowanymi
piaskowymi polskimi cyferkami od 0 do 9 umieszczone w drewnianym pudełku.
Rowkowane cyferki pisane (1szt.) - 9 zielonych płytek o wym. 10 x 15 cm z wydrążonymi
polskimi cyferkami pisanymi od 0 do 9.
Cyferki i żetony, cyferki drukowane (1szt.) - drewniane pudełko z dwiema przegródkami. W
jednej przegródce czerwone cyferki od 1 do 10, nadrukowane na sklejce; w drugiej 55
drewnianych, czerwonych żetonów. Cyferki i żetony, cyferki pisane – wycinane (1szt.)
drewniane pudełko z dwiema przegródkami. W jednej przegródce umieszczone cyferki od 1
do 10, wycięte ze sklejki w kolorze czerwonym; w drugiej 55 plastikowych, czerwonych
żetonów. Cyfry wielkością i krojem odpowiadają cyferkom nadrukowanym na pudełkach z
wrzecionkami.
Cyferki i żetony, cyferki drukowane (1szt.) - drewniane pudełko z dwiema przegródkami. W
jednej przegródce umieszczone są cyferki od 1 do 10, wycięte ze sklejki w kolorze
czerwonym; w drugiej 55 plastikowych, czerwonych żetonów. Cyfry wielkością i krojem
odpowiadają cyferkom nadrukowanym na pudełkach z wrzecionkami.
Cyferki i żetony, cyferki pisane (1szt.) - drewniane pudełko z dwiema przegródkami. W
jednej przegródce umieszczone czerwone cyferki od 1 do 10, nadrukowane na sklejce; w
drugiej 55 drewnianych, czerwonych żetonów. Cyfry wielkością i krojem odpowiadają
cyferkom nadrukowanym na pudełkach z wrzecionkami.
Żetony czerwone, plastikowe (100 szt.) - Plastikowe żetony w kolorze czerwonym – fi 2cm
Żetony zielone, plastikowe (100 szt.) - Plastikowe żetony w kolorze zielonym fi 2cm
Żetony niebieskie, plastikowe (100 szt.) - Plastikowe żetony w kolorze niebieskim fi 2 cm
Żetony żółte, plastikowe (100 szt.) - Plastikowe żetony żółte fi 2 cm
Pudełko ze znakami arytmetycznymi (1szt.) - Drewniane pudełko z cyframi od 0 do 9 i
znakami arytmetycznymi.
Tablice Seguin'a, 11-19, cyfry drukowane (1szt.) - Drewniane pudełko z cyframi
drukowanymi od 11- 19.
Pudełko z koralikami do tablic Seguin'a. (1szt.) - Drewniane pudełko z kolorowymi

koralikami 11- 19
Tablice Seguin'a, 11-99, cyfry drukowane (1szt.) - Drewniane pudełko z drukowanymi
cyframi od 11 do 99
Tablice Seguin'a, 11-99, cyfry pisane (1szt.) - Drewniane pudełko z cyframi pisanymi od 11
do 99
Pudełko z koralikami do tablic Seguin'a (1szt.) - Drewniane pudełko z kolorowymi koralikami
od 11 do 99
Wieszak do koralików do tablicy Sequin'a (1szt.) - Wieszak do kolorowych koralików do
tablicy Sequin'a
Taca do koralików do tablicy Sequina, 11-19 (1szt.) - Drewniana tacka do kolorowych
koralików tablicy Sequina, 11-19
Gra w znaczki (1szt.) - Drewniane pudełko z 6 przegrodami, kolorowymi pionki, żetony,
znaczki
Tablica do gry punktowej - 1szt
Schody koralikowe w pudełku 5 zestawów (2szt.)
Schody koralikowe w pudełku 10 zestawów (2szt.)
Czarno-białe schody koralikowe, 1 zestaw (2 szt.)
Czarno- białe pręciki od 1 do 9
Tacka do schodów koralikowych (1szt.)
Drewniana tacka do schodów koralikowych
Wieszak do kolorowych pręcików (1szt.)
Drewniany wieszak do kolorowych pręcików
Wężowa gra – dodawanie (1szt.)
Drewniane pudełko z 3 przegrodami i kolorowymi koralikami
Tablica i pudełko z listewkami, dodawanie
Tablica i pudełko z niebieskimi i czerwonymi listewkami
Tablice do ćwiczeń, dodawanie
Tablice z dodawaniem, pudełko ze znakami, karty kontrolne
Pudełko z zadaniami na dodawanie (1szt.)
Drewniane pudełko z czerwoną pokrywą podzielone jest na dwie części i zawiera w jednej
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przegródce wszystkie możliwe zadania na dodawanie w zakresie 18 a w drugiej ich wyniki.
Zadania i wyniki nadrukowane są na plastikowych płytkach.
Małe liczydło (2szt.)
Małe liczydła
Duże liczydło (1szt.)
Duże liczydło
Wężowa gra – odejmowanie (1szt.)
Drewniane pudełko z czterema przegródkami i nakrywkami – koraliki złote, czarno – białe,
szare, kolorowe
Tablica i pudełko z listewkami, odejmowanie (1szt.)
Tablica i pudełko z niebieskimi i czerwonymi listewkami
Tablice do ćwiczeń, odejmowanie (1 szt.) - Tablice z odejmowaniem, pudełko ze znakami,
karty kontrolne
Pudełko z zadaniami na odejmowanie (1szt.)
Zestaw długich drążków liczbowych od 1-10. Najkrótsza belka 10 cm a najdłuższa 100 cm.
Metalowe ramki z figurami 1 zestaw - 10 metalowych ramek w kolorze różowym i 10
odpowiadających im figur w kolorze niebieskim. Każda figura ma w środku przymocowany
uchwyt.
Stojak do metalowych ramek (szt. 1) - Stojak z czterema półkami Wymiary: szerokość - 84
cm, głębokość - 20 cm, wysokość - 69 cm.
Różowa wieża (1 szt.) - seria 10 sześcianów od najmniejszego o boku 1 cm do największego
o boku 10 cm.
Podstawka do różowej wieży (1 szt.) - Drewniana podstawka do demonstracji różowej wieży
wykończona transparentnym lakierem.
Różowe kwadraty w pudełku (1 zestaw) - seria 10 kwadratów od najmniejszego o boku 1 cm
do największego o boku 10 cm., w pudełku z przezroczystą pokrywką na magnesy. Rozmiar
pudełka: 14,5 x 14,5 x 1,5 cm.
Sześciany do różowej wieży (1 zestaw) - drewniane pudełko, w którym jest 273 sześcianów
o boku 1 cm wykonanych z naturalnego drewna.
Brązowe prostokąty w pudełku (1 zestaw) - seria 10 prostokątów o długości 20 cm każdy.

Szerokość prostokątów zmienia się od 10 cm - najszerszy do 1 cm - najwęższy.
Prostokąty umieszczone w pudełku z przezroczystą pokrywką na magnesy. Rozmiar pudełka:
24,5 x 14,5 x 1,5 cm.
Prostopadłościany do brązowych schodów (1 zestaw) - Drewniane pudełko z 19
prostopadłościanami o wymiarach: 1 x 1 x 20 cm wykonanych z drewna bukowego.
Brązowe schody - karty pracy (1 zestaw) - zestaw 21 kart A4 do układania brązowych
schodów.
Różowa wieża karty pracy (1 zestaw) - format kart A4 do układania różowej wieży 21 kart.
Cylindry do osadzania - blok 1 (1 zestaw) Każdy cylinder zaopatrzony jest w wygodny
uchwyt, Bloki wykonane z litego drewna bukowego, wykończonego ekologicznym lakierem
satynowym, zawierający 10 cylindrów o rosnącej wysokości i średnicy.
Cylindry do osadzania - blok 2 (1 zestaw) - Każdy cylinder zaopatrzony w wygodny uchwyt
nauki pisania. Bloki wykonane są z litego drewna bukowego, wykończonego ekologicznym
lakierem satynowym.
Blok nr 2 zawierający 10 cylindrów o jednakowej wysokości i rosnącej średnicy
Cylindry do osadzania - blok 3 (1 zestaw) - cylinder zaopatrzony w wygodny uchwyt Bloki
wykonane są z litego drewna bukowego, wykończonego ekologicznym lakierem
satynowym.
Blok nr 3 zawierający 10 cylindrów o malejącej wysokości i rosnącej średnicy.
Cylindry do osadzania - blok 4 (1 zestaw) - Każdy cylinder zaopatrzony w wygodny uchwyt
Bloki wykonane są z litego drewna bukowego, wykończonego ekologicznym lakierem
satynowym.
Blok nr 4 zawiera 10 cylindrów o rosnącej wysokości i jednakowej średnicy.
Beżowe koła - 4 pudełka (1 zestaw) Rozmiar pudełka: 19 x 19 x 1,5 cm
Beżowe koła w pudełku (1 zestaw) Rozmiar pudełka: 19 x 19 x 1,5 cm
Kolorowe koła - 4 pudełka (1 zestaw) Rozmiar pudełka: 19 x 19 x 1,5 cm
Kolorowe koła w pudełku (1 zestaw) Rozmiar pudełka: 19 x 19 x 1,5 cm
Stojak do drążków (1 szt.) drewniany stojak na czerwone prostokąty
Czerwone prostokąty (1 zestaw) Czerwone prostokąty to 10 prostokątów o szerokości 2,5
cm. Najdłuższy ma długość 1 m, a każdy następny jest o 10 cm krótszy. Najkrótszy ma

długość 10 cm.
Koła, kwadraty, trójkąty - 3 pudełka 1 zestaw
Zestaw z 3 drewnianych pudełek z trzema przegródkami, w których powinno znajdować się
10 kół, 10 kwadratów i 10 trójkątów w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym.
Poszczególne figury geometryczne są w rozmiarach od 1 do 10 cm.
Tacka 1, H - 12 mm,
Tacka 1, H - 18 mm
Kolorowe tabliczki – 1 (1 zestaw) pudełko nr 1 zawierający trzy pary tabliczek w trzech
podstawowych kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym.
Kolorowe tabliczki – (21 zestaw) pudełko nr 2 zawierający jedenaście par tabliczek w
kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, fioletowym,
brązowym, różowym, szarym, białym i czarnym.
Zestaw szorstkich i gładkich tablic (1 zestaw) Zestaw trzech bukowych tabliczek Rozmiar
tabliczek: 24 x 13 cm.
cylindry do naciskania (1 zestaw) Zestaw z sześciu par drewnianych cylindrów z białymi i
czarnymi przyciskami o różnej sprężystości, umieszczonych w drewnianej podstawce.
Tabliczki - stopniowanie szorstkości (1 zestaw) - Pięć par tabliczek o tym samym stopniu
szorstkości. Rozmiar tabliczek: 12 x 9 cm., drewniane pudełko do przechowywania
tabliczek.
Pudełko z materiałami (1 zestaw) - Pudełko tekstyliów zawiera 8 par materiałów, materiały
wykonane są z wełny, bawełny, lnu, jedwabiu, skóry, sztruksu, aksamitu i tkaniny
syntetycznej.
Przepaska na oczy (1 szt.) - Przepaska wykonana jest z miękkiej flaneli i zapinana na rzep.
Zestaw buteleczek smakowych (1 zestaw) - Zestaw z czterech par szklanych buteleczek z
zakraplaczami w kolorze białym i czarnym, umieszczonych parami w drewnianej podstawce.
puszki szmerowe (1 zestaw) - Zestaw z sześciu par drewnianych pojemników z pokrywkami
w dwóch kolorach: czerwonym i niebieskim. Pojemniki są wypełnione materiałem sypkim.
Tabliczki baryczne (1 zestaw) - Zestaw z drewnianego pudełka z trzema przegródkami,
zawierającymi po 7 tabliczek wykonanych z drewna w trzech kolorach, różniącego się
ciężarem właściwym.

Tajemnicze woreczki - bryły geometryczne (1 zestaw) dwa komplety brył geometrycznych
wykonanych z drewna, umieszczonych w dwóch płóciennych woreczkach. W każdym
woreczku znajduje się 10 brył dobranych tak, aby różniły się od siebie lub były do siebie
podobne.
Tajemnicze woreczki - znane przedmioty (1 zestaw)
Pomoc składa się z kompletu przedmiotów:
szklana buteleczka z plastikową zakrętką, drewniana szpulka, drewniana kula, pędzelek,
plastikowy guzik, metalowy kluczyk, metalowe kółko, metalowy dzwoneczek, plastikowy
konik, gumka, sznurek. Przedmioty umieszczone są w płóciennym woreczku.
Termiczne tabliczki (1 zestaw)
Zestaw składający się z drewnianego pudełka z sześcioma przegródkami, w których
umieszczonych jest sześć par tabliczek o wymiarach: 8 x 4 cm, wykonanych z filcu, drewna,
stali, korka, szkła i marmuru.
Karty do trójkątów konstrukcyjnych z tacką, (1 zestaw) - 6 kart o rozmiarze 14 x 14 cm wraz
z tacką, służących do pracy z trójkątami konstrukcyjnymi.
Podstawka do mierzenia trójkątów (1 szt.) Podstawka z miarką
Taca do demonstracji geometrycznych kształtów, (1 zestaw) - Taca do demonstracji
kształtów trzech podstawowych figur geometrycznych: koła, kwadratu i trójkąta.
Niebieskie trójkąty konstrukcyjne (1 zestaw) - pudełko z niebieskimi trójkątami o różnych
kątach.
Karty do tacy demonstracyjnej, (1 zestaw) -9 plastikowych kart z podstawowymi kształtami
geometrycznymi: koło, trójkąt, kwadrat Każdy z kształtów przedstawiony jest jako: figura
pełna, figura o grubym obrysie, figura o cienkim obrysie. Rozmiar kart 14 x 14 cm.
Komódka na karty 14 x 14 cm, 6 półek (1 szt.) - komoda z płyty z 6 półkami o wymiarach
14X14 cm.
Komoda geometryczna - karta kontrolna, (1 szt.)
Karta kontrolna komody geometrycznej: Karta wydrukowana jest na tworzywie. Rozmiar:
43 x 29 cm.
Koszyk wiklinowy na bryły (1szt.)
Koszyk wiklinowy o średnicy 30 cm
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Podstawy i ściany brył geometrycznych (1 zestaw) 11 podstaw i ścian z niebieskimi bryłami
geometrycznymi:
3 kwadraty, 2 trójkąty równoboczne,2 koła, 2 prostokąty, 2 trójkąty równoramienne,
drewniane pudełko z pokrywką.
Karty z przekrojami brył geometrycznych (1 zestaw) - Drewniana tacka zawiera 7
plastikowych kart z przekrojami brył geometrycznych.
Historia Króla Pokoju (1 zestaw) - Drewniane pudełko zawierające komplet sześcianów i
prostopadłościanów (8 szt.).
Waga, (1 szt.) wykonana z drewna posiada metalowe szalki wymiary: 31 x 30 cm
Odważniki (1 zestaw) zestaw odważników do wagi.
Kalendarz liturgiczny (1 szt.) Kalendarz stanowi drewniana podstawa o wymiarach 30 x 30
cm z pokrywką z przezroczystego tworzywa; kostki do układania: 10 fioletowych, 9 białych,
1 czerwona, 32 zielone; strzałki z napisami: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha
Świętego; napisy wokół koła: Wielkanoc, Adwent, zwykłe niedziele x 2.
Kalendarz tablica kontrolna (1 szt.) Kalendarz stanowi: drewniana podstawa o wymiarach
30 x 30 cm z pokrywką z przezroczystego tworzywa; kostki do układania: 10 fioletowych, 9
białych, 1 czerwona, 32 zielone; strzałki z napisami: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie
Ducha Świętego; napisy wokół koła: Wielkanoc, Adwent, zwykłe niedziele x 2.
ołtarz, (1 szt.) Wymiary: 40 x 25 cm, wysokość 20 cm
figura księdza, (1 szt.) figura - ksiądz w sutannie ok. 40 cm
ornat zielony (1 szt.) - ornat w kolorze zielonym, długość ornatu ok 40 cm
ornat biały (1 szt.) - ornat w kolorze białym, długość ornatu ok 40 cm
ornat fioletowy (1 szt.) - ornat w kolorze fioletowym, długość ornatu ok 40 cm
ornat czerwony (1 szt.) - ornat w kolorze czerwonym, długość ornatu ok 40 cm
stuła do każdego koloru, (1 szt.) - stuła w kolorze białym czerwonym fioletowym i zielonym
stojak na ornaty, (1 szt.) stojak o dł. 40cm
szablony i linijki katechetyczne, (1 zestaw) zestaw dwóch linijek wykonanych z tworzywa,
wymiary linijek: 21 x 7 cm; różne kolory.
pomoce do przypowieści (1 szt.)
Pastwisko o średnicy 35 cm z ogrodzeniem (7 płotków i 1 brama)

figurki (1 zestaw) - figurka pasterza, Marii, Józefa, owieczki, dzieciątka Jezus, wilk, Król szt. 3
5.
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podstawy do metalowych ramek (1 kmpl.) - dwie podstawy na których mieści się 10 ramek.
Rozmiar: 71,5 x 16 cm
tacka do ćwiczeń z metalowymi ramkami (1 szt.) - drewniana tacka do przenoszenia
metalowych ramek, papieru i kredek.
zestaw 11 kolorowych pojemników na kredki (1 zestaw) 11 kolorowych pojemników do
przechowywania kredek.
szorstkie litery pisane małe (1 zestaw) na 31 płytkach o wymiarach od 12 x 16 cm do 16 x 24
cm nadrukowane są piaskowe, małe litery pisane. Samogłoski na czerwonych a spółgłoski na
niebieskich płytkach. Całość umieszczona w drewnianym pudełku o wymiarach 22 x 15 x 11
cm.
szorstkie litery pisane wielkie (1 zestaw) na 28 płytkach o wymiarach od 19 x 19 cm do 16 x
24 cm nadrukowane są piaskowe, wielkie litery pisane. Samogłoski na czerwonych a
spółgłoski na niebieskich płytkach. Całość umieszczona w drewnianym pudełku o wymiarach
22 x 15 x 11 cm.
szorstkie dwuznaki i zmiękczenia (1 zestaw) Tabliczki szorstkie z dwuznakami i
zmiękczeniami i pudełkiem
piaskownica (1 szt.) - Drewniana tacka z piaskiem i patykiem do pisania
rowkowe litery pisane małe (1 zestaw) na 31 płytkach o wymiarach od 12 x 16 cm do 16 x
24 cm wydrążone, małe litery pisane. Samogłoski na czerwonych a spółgłoski na niebieskich
płytkach. Całość umieszczona w drewnianym pudełku o wymiarach 22 x 15 x 11 cm. Do
zestawu dołączony jest drewniany patyczek w kształcie ołówka.
duży ruchomy alfabet litery małe (1 szt.) W drewnianym pudełku z pokrywą o wymiarach 60
x 40 cm, znajduje się zestaw małych liter pisanych wykonanych z trwałego tworzywa.
samogłoski-czerwone po 18 szt.; spółgłoski-niebieskie po 12 szt.
Na pokrywie pudełka nadrukowana liniatura.
duży ruchomy alfabet litery duże (1 szt.) 24 wielkie litery pisane i znaki interpunkcyjne
(po 3 szt.)
- samogłoski-czerwone
- spółgłoski-niebieskie.

Całość umieszczona w drewnianym pudełku z pokrywą.
mały ruchomy alfabet - małe litery drukowane (1 komplet)
Małe litery czerwone samogłoski - min. po 5 sztuk każdej. Niebieskie spółgłoski - po 4
każdej. Znaki interpunkcyjne drewniane pudełko z przegródkami i wieczkiem.
ruchomy alfabet -litery pisane (1 komplet) Drewniane pudełko z 45 przegródkami i
pokrywą. W każdej przegródce 18 plastikowych płytek o wymiarach 6 x 3 cm z
nadrukowanymi małymi literami drukowanymi po jednej stronie i wielkimi po drugiej oraz
znakami interpunkcyjnymi.
ruchomy alfabet -litery drukowane (1 komplet) Drewniane pudełko z 45 przegródkami i
pokrywą. W każdej przegródce znajdują się 24 plastikowe płytki o wymiarach 6 x 3 cm z
nadrukowanymi małymi literami drukowanymi po jednej stronie i wielkimi po drugiej oraz
znakami interpunkcyjnymi.
zielone tablice - gładkie linie (2 szt.) Małe zielone tablice - bez liniatury
zielone tablice- linie/kratka (2 szt.) Małe zielone tablice - linie/kratka
zielone tablice- trójlinia/kratka (2 szt.) małe zielone tablice- , trójlinia/kratka
stojak na 10 tablic z półką na akcessoria do pisania: kredę, gąbkę... Wymiary: szerokość - 43
cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 64 cm.

6.

Stojak do tablic

1 szt.

7.

Zestaw dzwonków
chromatycznych

1 zestaw

Zestaw zawiera 13 par dzwonów umocowanych na podstawie

8.

Stojak na 12 ramek

1 szt.

Stojak na 12 ramek wykonany z drewna bukowego.

9.

Stojak na szczotki

1 szt.

Drewniany stojak na szczotki bez wyposażenia.

10.

Stojak na 5 dywaników

2 szt.

Trwały i drewniany stojak do przechowywania pięciu dywaników. Zaprojektowany tak, aby
dziecko nie miało trudności z wyjmowaniem i wkładaniem dywaników. Stojak dostarczany
jest w płaskiej paczce. Montaż stojaka nie wymaga żadnych narzędzi ani śrub.
Schody wykonane są ze sklejki drewnianej brzozowej o grubości 18 mm. Wymiary
zewnętrzne: wysokość - 92 cm., szerokość - 70 cm., długość - 172 cm. Wysokość schodków -

11. Schody dla maluchów

1 szt.

15 cm; głębokość schodków - 23,5 cm.
12. Dzwonki lustrzane,
przenośne, świecące w
promieniach UV
13. "Domek lustrzany” z
wyposażeniem

1 szt.

Dzwonki lustrzane, przenośne, świecące
w promieniach UV

1 szt.

Lustra akrylowe, lampa UV, zestaw światłowodów, miękka podłoga, kolumna wodna.

14. Projektor

1 szt.

Projektor do zajęć w Sali Doświadczania Świata z przeznaczeniem do mniejszych
pomieszczeń

15. Dywan świetlny

1 szt.

Dywan świetlny z zasilaczem 100x150cm

16. Zestaw lustrzany

1 zestaw

Reflektor z kolorową tarczą, kula lustrzana o średnicy 200 mm.

17. Tarcza do projektora

4 szt.

Tarcze do projektora – alfabet, kształty, dno oceanu, emocje.

18. Tablica manipulacyjna

1 szt.

Tablica do stymulacji wzroku i słuchu

19. Pomoce Montessori do zajęć
muzycznych

1 szt.

- dzwonki diatoniczne 10 szt., 8-tonowe dzwoneczki na drewnianych podstawkach, para
pałeczek, dł. 17,5 cm
- dzwonki z rączką 1 komplet, Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z
plastikowymi rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk, 8 szt., dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm
- harmonijka ustna - 10 szt., wym. 10 x 2,5 x 1,5 cm
- dzwoneczki na okrągłym uchwycie 5 szt., sześć metalowych dzwoneczków
przytwierdzonych do okrągłego uchwytu z drewna bukowego, Średnica: 9 cm, Materiał:
drewno lakierowane, metal,
- kastaniety 5 szt., Wykonane z drewna. dł. 21 cm, wym. klapsa ruchomego 9,5 x 4,5 cm
- bębenek 5szt, 1 pałeczka, wym. 20 x 3,5 cm

- Tamburyno 5 szt. - Tamburyn okrągły, ze sklejki, 5 par talerzyków, śr. 20 cm grzechotki 5
szt.
- Kolorowe grzechotki, Materiał plastik, Długość 17 cm
- Trójkąty muzyczne - 5 szt., trójkąt stalowy i pałeczka do uderzania., wym. 10 cm, młotek o
dł. 12,3 cm
Dmuchajka logopedyczna - 10 szt., zabawka logopedyczna wykonana z drewna bukowego,
śr. 6 cm, wys. 5 cm, różne kolory, 2 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm, 1 słomka
bajki pomysłowe (1pakiet), Bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat usprawniające
mowę
bajki usprawniające mowę - 8 pakietów,
Gadające obrazki 1 szt.
- 150 kart: 50 dużych kolorowych, 50 małych kolorowych i 50
małych konturowych, zawierających sylaby dźwiękonaśladowcze.
Zestawy po 5 kart z tworzywa sztucznego przedstawiają sekwencje różnych zdarzeń.(3 szt.),
15 kart o wym. 16 x 16 cm
Książka z obrazkami „Podobieństwa i różnice”.
Pakiet podstawowy: 5 programów do diagnozy i terapii logopedycznej; Szereg szumiący:
moduł podstawowy; Szereg syczący: moduł podstawowy; Szereg ciszący: moduł
podstawowy; Różnicowanie szeregów; Głoska r: moduł podstawowy; Aplikacja logopedy z
Modułem diagnostycznym: zestaw pomocy dydaktycznych, profesjonalny mikrofon.
Część pierwsza programu jest oparta na materiale nieliterowym, a część druga na materiale
werbalnym.

20. Pomoce Montessori do zajęć
logopedycznych

1 zestaw

21. Edusensus logopedyczny
edukacyjny program
multimedialny

1 szt.

22. Zabawy słowem cz. 1 i 2
program multimedialny

1 szt.

23. Komplet CD płyty

1 komplet

ok. 15 płyt z muzyką, bajkami,
zabawami oraz ok 50 czystych płyt

24. Zestaw bajek do bajkoterapii

1 zestaw

25. Pomoce do nauki pisania i
liczenia - zestaw

1 zestaw

ok. 35 bajek, różne historie/bajki, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa,
zawierają wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji
i
konkretnych problemach, z którymi borykają się dzieci w wieku przedszkolnym
Komplet klocków matematycznych; Komplet zawierający 15 klocków białych, jedynek (1) •
10 klocków różowych, dwójek (2) • 7 klocków niebieskich, trójek (3) • 6 klocków

czerwonych, czwórek (4) • 5 klocków żółtych, piątek (5) • 3 klocki fioletowe, szóstki (6) • 3
klocki zielone, siódemki (7) • 3 klocki wiśniowe, ósemki (8) • 3 klocki granatowe, dziewiątki
(9) • 2 klocki pomarańczowe, dziesiątki (10) • 2 klocki czarne (wszystkie ścianki) z białymi
znakami: +, -, •, :,
Zestaw „ czytam, rozumiem” - zawiera 21 obrazków przedstawiających postacie,
przedmioty, oraz około 150 wyrazów i znaków interpunkcyjnych na bazie których dziecko
nabywa umiejętności czytania w sposób narastający wraz z kolejno poznawanymi litera
Alfabet Ruchomy W pudełku znajduje się 150 klocków z umieszczonymi na nich literami,
cyframi, znakami interpunkcyjnymi i matematycznymi. Zielony szlaczek u dołu każdego z
czterech wariantów liter umożliwia właściwe postrzeganie liter. Zawartość: rama do
zawieszenia alfabetu na ścianie, klocki 16 x 6 x 6 cm
Mata edukacyjna: „Alfabet obrazkowy” Duża mata edukacyjna (1m x 2,3m) do rozłożenia na
podłodze. Wykonana z wytrzymałej folii PCV,. Do maty dołączone są 3 scenariusze zabaw
edukacyjnych.
Dywanik do badania i kształtowanie i doskonalenie słuchu fonemowego z użyciem sylab
nagłosowych mata 100 x 100 cm
26. Metalowe ramki z figurami

1 zestaw

27. Stojak do metalowych ramek

1 szt.

28. Czerwono-niebieski drążki
liczbowe

1 szt.

29. Puszki szmerowe

1 zestaw

Metalowe ramki z figurami, w zestawie 10 sztuk. Z wkładami o różnym kształcie, służące do
ćwiczeń w precyzji odrysowywania kształtów oraz łączenia powstałych figur liniami,
przygotowujące dziecko do pisania.
Stojak przeznaczony do przechowywania w/w ramek
Czerwono-niebieskie, krótkie drążki liczbowe (1szt.) - Dziesięć drewnianych drążków o
wymiarach 2.5 x 2,5 cm i długości od 1 m do 10 cm. Drążki przemiennie - co 10 cm - na
czerwono i niebiesko
Zestaw 12 puszek szmerowych - 6 różnych walców w pudełku niebieskim i 6 walców w
pudełku czerwonym. Każdy z sześciu walców wypełniony jest innym materiałem sypkim,
ćwiczy pamięć słuchową i koncentrację.

30. Cylindry do naciskania

1 szt.

31. Wyprawka plastyczna

8
Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych na cały rok szkolny.
kompletów Jeden komplet powinien zawierać:

Zestaw z sześciu par drewnianych cylindrów z białymi i czarnymi przyciskami o różnej
sprężystości, umieszczonych w drewnianej podstawce.

Blok rysunkowy A4
Blok z kolorowego papieru rysunkowego A4
Papier wycinankowy nabłyszczany A3
Brystol A3, ark. biały
Brystol mix A4, 10 kolorów
Kredki woskowe, min. 12 sztuk
Kredki ołówkowe, min. 24 sztuki
Folie piankowe, 15 arkuszy
Tektura falista, 10 arkuszy
Papier szary A3,
Bibuła mix kolorów, 5 kolorów
Nożyczki przedszkolne – 1 szt.
Klej czarodziejski, 250 g
Farby typu tempery 6 kolorów
Mix pędzli - 1 kpl.
Kolorowe druciki - 1 kpl.
Plastelina - 1 opak.
Teczka szkolna z gumką A4 – 1 szt.
Zestaw gumek, 24 szt. - 1 kpl.

