
 Lp.  Nazwa  Ilość Opis 

              1    meble zestaw                1    

 W skład zestawu wchodzi: Szuflada - żółta 2 szt.  Szuflada - czerwona 2 szt.  Szuflada - 

niebieska 2 szt. Szuflada - zielona 2 szt. Drzwi do szafy wysokiej 1 szt. Szafa wysoka na 8 

szuflad 1 szt. Szafka D z dużymi półkami 2 szt.  Szafka D na pojemniki BIS 2 szt. Pojemnik 

drewniany BIS - czerwony 2 szt. Pojemnik drewniany BIS - niebieski 2 szt. Pojemnik 

drewniany BIS - żółty 2 szt. Pojemnik drewniany BIS - pomarańczowy 2 szt. Szuflada 

drewniana BIS - czerwona 2 szt. Szuflada drewniana BIS - pomarańczowa 2 szt. Drzwi do 

szafki D 2 szt. Półka wisząca 1 szt. Przegródki do półki 1 szt. DŁUGOŚĆ ZESTAWU 3,64 m

              4    Zestaw Gier               1    

 Zestaw gier Świetlicowych w skład którego wchodzą: 1) Gracze uczą się się rozróżniać flagi państw całego 

świata, poznają nazwy tych państw i miejsce ich położenia. Poznają też nazwy ich stolic, a także jaka jest wielkość 

ich powierzchni i jaki obowiązuje w nich język.Gra doskonale łączy w sobie zabawę z nauką i treningiem 

pamięci.2) Ilośd graczy: 2 - 4, Wiek: od 8 lat, Wymiary pudełka: 26/16/4,5. To prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w 

"Pamięć" ćwiczy swą spostrzegawczośd, koncentrację, prawidłowość skojarzeń, a przede wszystkim doskonali 

swą pamięć. Ważną i wyjątkową cechą tej gry jest to, że dorośli grając w nią z dziećmi nie mają przewagi 

wynikającej z różnicy wieku. W każdej rozgrywce dzieci są silnym przeciwnikiem dla dorosłych i najczęściej z nimi 

wygrywają. Gra w "Pamięć" 

to dużo wesołej i ekscytującej zabawy, a także dobry wysiłek umysłowy.3)Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 

4x12szt. tabliczek z nazwami miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. żetonów z 

obrazkami, instrukcja. uczy nazw i kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami 

roku.4)Prawo jazdy rowerowe to świetna, oparta na emocjonującej rywalizacji zabawa. Jednocześnie jest ona 

znakomitym pretekstem dla dzieci do wstępnego poznania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników gry, 

              5    Pomoc edukacyjna-Licze,Nadładam, Sprawdzam               1    

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 

cm, do nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. 

Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób 

zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną 

na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 4 wąskie 

materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 

kolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych i układania rytmów. 

Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w trwałym opakowaniu.

              6    Stadion Piłkarski               1    

 Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o wymiarach nie 

mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch linii pola umieszone cztery 

uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich 

kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków i 

wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela.

Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Brańszczyk - SOPZ (załącznik nr 4)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie Nowa Wieś 75, 07-210 Długosiodło 



              8    Koncentrat farb z 15 buteleczkami w skrzynce               1    

Zestaw minimum 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek z tworzywa  sztucznego. 

Całość mieści się w drewnianym pudełku z 18 przegródkami.Pojemniki wypełnione Farbą 

nietoksyczną i hipoalergiczną.

W postaci skoncentrowanej nie łączy się i z innymi kolorami farb z tej serii, dzięki temu 

możemy robić np: niepowtarzalne "motyle". Każdy obrazek wykonany przez dziecko z kilku 

kropel koncentratu będzie jedynym w swoim rodzaju arcydziełem. Farbą można malować na 

różnych materiałach np: papier, folia, plastik,szkło,bawełna,drewno  ( ozdabianie świeczek, 

malowanie bombek styropianowych, malowanie witraży,malowanie ramek drewnianych, 

ozdabianie koszulek itp.).

              9    
Zestaw materiałów plastycznych(papier 

kolorowy,klej,itp.)
              1    

Zestaw papierów podstawowych   1 kpl. Klej czarodziejski   500 ml Plastelina mix, 2,3 kg 1 szt.  

Tempery 6 kolorów 500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów   1 kpl.  Kredki bambino - zestaw 

stolikowy 12 kol. x 6  1 szt.  Nożyczki przedszkolne 10 szt.  1 kpl.  Mix pędzli duży 25 szt.  1 

kpl.

            10    Stopniowanie               1    

Trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej znajduje się 12 dużych, 

realistycznych  zdjęć, uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone 

tematycznie np.: woda,  rośliny, budowle. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek o 

wymiarze boku 6 cm. Na każdej  umieszczone trwale zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby 

stanowiły parę, a zarazem zawierały  zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania. Drewniana 

skrzynka z przegródkami zamykana  wieczkiem. Pomoc do ćw. logopedycznych, skojarzeń, 

logicznego myślenia, prawidłowego  nazewnictwa.Rozszerzony o kolejne trzy plansze zestaw 

do ćw. logopedycznych i stopniowania pozwalający  zwiększać stopień trudności. Zawiera 

trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej  znajduje się 12 dużych zdjęć 

uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone  tematycznie np.: pojazdy, 

zwierzęta, krajobrazy. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek  o wymiarze boku 6 cm. 

Na każdej umieszczone zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę  a zarazem 

zawierały zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania.

            11    Maty konstrukcujne               3    

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co pozwala na zwiększenie 

izolacji od podłoża, a zarazem zwiększa jej stabilność, która pozwala na tworzenie 

różnorodnych form przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Duża 

powierzchnia mat pozwala w szybki sposób stworzyć relaksacyjną strefę zabaw.

            13    Zestaw sprawnościowy               1    

Klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa 

linka  z piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających 

m.in. skłony  tułowia, ćwiczenia skrętne oraz ćwiczeń skocznych.Zestaw ponad 24 

elementów wykonanych z pianki z elementami tworzywa sztucznego. Uczy  działania w 

grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i orientacji przestrzennej. Całość zawiera:  2 

komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy  

umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku.



            16    Kącik dla chłopca               1    

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego 

umożliwiającego mycie  pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki 

zastosowaniu podwójnych ścianek.  Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla 

małych mechaników. Zawiera duży  przestrzenny blat minimum 90 cm długości do 

swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  umieszczona jest lampka oświetlająca 

miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  różnych elementów, wieszaki i 

otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  Zawiera długą rurę do 

odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  pracy mechanik 

może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  śrubokręt, 

klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.

            17    Kącik dla dziewczynki               1    

Kącik zabaw o trzech strefach tematycznych posiadający sklep, cukiernię i kuchnię. 

Wykonany  z masywnego tworzywa sztucznego, tworzący jedną stabilną bryłę o podwójnych 

ściankach  wypełnionych w środku powietrzem odporny na pęknięcia i uszkodzenia. Duże 

wymiary kącika  przynajmniej 1 metr wysokości, 1 metr długości i 1 metr szerokości pozwala 

na użytkowanie przez  dzieci w różnym wieku.  Część sklepowa posiada ladę o długości 

minimum 60 cm, interaktywną kasę fiskalną wyposażoną   w terminal płatniczy, skaner ze 

świecącą diodą. Kasa podlicza zakupy, mnożąc, dzieląc, dodając  i odejmując kwoty 

produktów na elektronicznym wyświetlaczu i wydając dźwięki. Dodatkowo karta  płatnicza, 

ekologiczna torba na zakupy.  Dwupoziomowa gablota, cukiernia zabudowana przezroczystą 

pleksi i 20 elementów imitujących  różnorodne kolorowe ciastka. Cztery półki i kosze 

wiklinowe na produkty.  Strona kuchenna wyposażona w: interaktywną kuchenkę gazową z 2 

palnikami, które świecą i wydają  charakterystyczne dźwięki smażenia, gotowania i kipienia, 

panel sterowania z 2 ruchomymi  pokrętłami, dwukomorowy zlewozmywak z ruchomym 

kranem, okap z lampką LED z wyłącznikiem,  mikrofalę, piekarnik, lodówkę oraz 3 półki: 2 

            18    Wózek               2    

Wózek na zakupy o stabilnej jednolitej konstrukcji, wykonany z masywnego tworzywa 

sztucznego  (możliwość mycia), o podwójnych ściankach w środku wypełnionych 

powietrzem. Posiada obszerny i  głęboki kosz na zakupy, do którego można włożyć nawet 

drobne elementy, gdyż ścianki nie mają  małych dziurek. Wyprofilowany uchwyt, masywne, 

duże, przynajmniej 15 cm podwójne koła na  dwóch stalowych ośkach oraz kształt wózka 

pozwala na stabilne, komfortowe i bezpieczne  użytkowanie na każdej powierzchni. Pod 

koszem znajduje się półka na położenie elementów, a przy  rączce dodatkowe siedzisko dla 

lalki czy misia. Wymiary nie mniejsze niż wysokość wózka ponad 53  cm czy długość 50 cm.

            19    Dwuosobowa tablica do malowania z rolką papieru               1    

 Dwustronna stojąca tablica do malowania kredą, a po drugiej stronie powierzchnia do 

malowania mazakami lub kredkami na papierze wyciąganym z rolki papieru znajdującej się 

pomiędzy tablicami. Półeczka na akcesoria: kredę, flamastry, kredki.

W zestawie rolka papieru.

Tablica wykonana z naturalnego drewna, bezpieczna i bardzo stabilna.

Wys. sztalugi do rysowania 118 cm, powierzchnia tablicy do rysowania: 43 x 62 cm Rolka 

papieru znajduje się w zestawie.

            20    ścienna tablica do malowania z rolka papieru               1    

Zaletą ściennej tablicy jest możliwość zawieszenia na ścianie co pozwoli zaoszczędzić 

miejsce. Tablica wyposażona w półeczkę na przybory oraz 3 miejsca na kubeczki na wodę. 

Rolka papieru w zestawie.

Wym. obszaru roboczego, to: 48 x 59 cm, wysokości 81 cm
RAZEM



 Lp.  Nazwa  Ilość 

              2    stoliki               4    

Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stół o 

wymiarach   : 1-os- 70 x 50 cm . Stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20. 

Dodatkowy profil pod blatem wzmacnia konstrukcję stołu. Stoły są wyposażone w haczyki na 

tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż 

przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.Stelaż-  Czerwony

              3    krzesełka               8    

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym,  8 mm w 

rozmiarach 3-4   Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. 

Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone 

oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest 

chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa 

chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na 

blacie. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007. 

Rozmiar 4 - 6 szt, kolor stelaża czerwony i kolor zółty Rozmiar: 3  -  2 szt. 

              5    Zestaw Gier               1    

 Zestaw gier Świetlicowych w skład którego wchodzą: 1) Gracze uczą się się rozróżniać flagi państw całego 

świata, poznają nazwy tych państw i miejsce ich położenia. Poznają też nazwy ich stolic, a także jaka jest wielkość 

ich powierzchni i jaki obowiązuje w nich język.Gra doskonale łączy w sobie zabawę z nauką i treningiem 

pamięci.2) Ilośd graczy: 2 - 4, Wiek: od 8 lat, Wymiary pudełka: 26/16/4,5. To prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w 

"Pamięd" dwiczy swą spostrzegawczośd, koncentrację, prawidłowośd skojarzeo, a przede wszystkim doskonali 

swą pamięd. Ważną i wyjątkową cechą tej gry jest to, że dorośli grając w nią z dziedmi nie mają przewagi 

wynikającej z różnicy wieku. W każdej rozgrywce dzieci są silnym przeciwnikiem dla dorosłych i najczęściej z nimi 

wygrywają. Gra w "Pamięd" 

to dużo wesołej i ekscytującej zabawy, a także dobry wysiłek umysłowy.3)Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 

4x12szt. tabliczek z nazwami miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. żetonów z 

obrazkami, instrukcja. uczy nazw i 

kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku.4)Prawo jazdy rowerowe to świetna, 

oparta na emocjonującej rywalizacji zabawa. Jednocześnie jest ona znakomitym pretekstem dla dzieci do 

wstępnego poznania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników gry, poruszając się po jej torze. poznaje 

              6    Pomoc edukacyjna-Licze,Nadładam, Sprawdzam               1    

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 

cm, do nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. 

Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób 

zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną 

na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 4 wąskie 

materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 

kolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych i układania rytmów. 

Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w trwałym opakowaniu.

              7    Stadion Piłkarski               1    

 Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o wymiarach nie 

mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch linii pola umieszone cztery 

uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich 

kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków i 

wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Turzynie



Stopniowanie               1    

Trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej znajduje się 12 dużych, 

realistycznych  zdjęć, uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone 

tematycznie np.: woda,  rośliny, budowle. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek o 

wymiarze boku 6 cm. Na każdej  umieszczone trwale zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby 

stanowiły parę, a zarazem zawierały  zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania. Drewniana 

skrzynka z przegródkami zamykana  wieczkiem. Pomoc do ćw. logopedycznych, skojarzeń, 

logicznego myślenia, prawidłowego  nazewnictwa.Rozszerzony o kolejne trzy plansze zestaw 

do ćw. logopedycznych i stopniowania pozwalający  zwiększać stopień trudności. Zawiera 

trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej  znajduje się 12 dużych zdjęć 

uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone  tematycznie np.: pojazdy, 

zwierzęta, krajobrazy. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek  o wymiarze boku 6 cm. 

Na każdej umieszczone zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę  a zarazem 

zawierały zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania.

              9    Koncentrat farb z 15 buteleczkami w skrzynce               1    

Zestaw minimum 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek z tworzywa  sztucznego. Całość mieści 

się w drewnianym pudełku z 18 przegródkami.Pojemniki wypełnione Farbą nietoksyczną i 

hipoalergiczną.

W postaci skoncentrowanej nie łączy się i z innymi kolorami farb z tej serii, dzięki temu możemy robić 

np: niepowtarzalne "motyle". Każdy obrazek wykonany przez dziecko z kilku kropel koncentratu 

będzie jedynym w swoim rodzaju arcydziełem. Farbą można malować na różnych materiałach np: 

papier, folia, plastik,szkło,bawełna,drewno  ( ozdabianie świeczek, malowanie bombek 

styropianowych, malowanie witraży,malowanie ramek drewnianych, ozdabianie koszulek itp.).

            10    
Zestaw materiałów plastycznych(papier 

kolorowy,klej,itp.)
              1    

Zestaw papierów podstawowych   1 kpl. Klej czarodziejski   500 ml Plastelina mix, 2,3 kg 1 szt.  

Tempery 6 kolorów 500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów   1 kpl.  Kredki bambino - zestaw stolikowy 

12 kol. x 6  1 szt.  Nożyczki przedszkolne 10 szt.  1 kpl.  Mix pędzli duży 25 szt.  1 kpl.

            12    dywany do zabaw grupowych               3    Dywan do zabawy ,,kwadratowy", niebieski 2,5 x 2,5 m

            13    słucham, wiem, odczytuję - cz.1, 2               2    

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi  

powtarzającymi się dwukrotnie obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy,  

przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 nagraniami w oddzielnych  

blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości  

nie mniejszej niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność  

analizatora słuchowego.Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 

pojedynczych dźwięków np. odgłosy  słyszalne przy wykonywaniu czynności domowych, płyta II 

zawiera nagranie 30 par dźwięków - kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych 

kwadratowych płytek z obrazkami przedstawiającymi  słyszane odgłosy np. odgłosy zwierząt 

domowych, czynności domowych.

            14    Maty konstrukcujne               3    

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co pozwala na zwiększenie izolacji od 

podłoża, a zarazem zwiększa jej stabilność, która pozwala na tworzenie różnorodnych form 

przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Duża powierzchnia mat pozwala w 

szybki sposób stworzyć relaksacyjną strefę zabaw.



            15    Kolorowe trójkąty               1    

Zestaw czterech długich kładek z masywnego tworzywa sztucznego o długości ponad pół metra i 

wysokości 5 cm. Posiadają łatwe łączenia na zasadzie nakładania jedno w drugie. Każda kładka ma  

inny kolor i inną fakturę np. kresek lub kropek, które działają na receptory czuciowe stóp.Zestaw 

czterech długich kładek z masywnego tworzywa sztucznego o długości ponad pół metra  i wysokości 5 

cm. Dwie kładki o długości ponad pół metra posiadają w swojej konstrukcji wzniesienie  i dodatkową 

fakturę działającą na receptory czuciowe stóp. Kładki łączą się ze sobą na zasadzie  nakładania jedno 

w drugie tak , że stanowią jedną stabilną ścieżkę zdrowia.Dwa rozgałęziacze – wyspy o wymiarach 

boku ponad 35 cm i wysokości 10 cm, pozwalające na  rozprowadzenie dodatkowej ścieżki – kładek aż 

w cztery strony. Wykonane z masywnego tworzywa  sztucznego posiadają na wierzchu fakturę 

antypoślizgową. 

            16    Zestaw sprawnościowy               1    

Klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka  z 

piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających m.in. skłony  

tułowia, ćwiczenia skrętne oraz ćwiczeń skocznych.Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki 

z elementami tworzywa sztucznego. Uczy  działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 

orientacji przestrzennej. Całość zawiera:  2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, komplet dysku 

balansującego. Wszystkie elementy  umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku.

            17    krzesło z oparciem               2    
Siedzisko i oparcie- slejka bukowa lakierowana, stelaż metalowy- profil zamknięty, metalowy, kwadrat 

o wymiarach 2cm x 2cm, malowany proszkowo

            20    Kącik dla chłopca               1    

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie  

pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek.  

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. Zawiera duży  

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  

umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  

różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  

pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  

śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.

            22    Wózek               1    

Wózek na zakupy o stabilnej jednolitej konstrukcji, wykonany z masywnego tworzywa sztucznego  

(możliwość mycia), o podwójnych ściankach w środku wypełnionych powietrzem. Posiada obszerny i  

głęboki kosz na zakupy, do którego można włożyć nawet drobne elementy, gdyż ścianki nie mają  

małych dziurek. Wyprofilowany uchwyt, masywne, duże, przynajmniej 15 cm podwójne koła na  

dwóch stalowych ośkach oraz kształt wózka pozwala na stabilne, komfortowe i bezpieczne  

użytkowanie na każdej powierzchni. Pod koszem znajduje się półka na położenie elementów, a przy  

rączce dodatkowe siedzisko dla lalki czy misia. Wymiary nie mniejsze niż wysokość wózka ponad 53  

cm czy długość 50 cm.

Lp. Nazwa Ilość

1              Meblościanka 1              
Zestaw mebli o długości nie mniejszej niż 376 cm. W skład zestawu  wchodzą cztery szafki o rożnej 

wysokości: szafka z półkami 2 szt., szafka z 8 szufladami, wysoka szafa z czterema drzwiczkami o 

wysokości 189 cm i szerokości 94 cm.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, Trzcianka 147, 07-221 Brańszczyk



2              Telewizor 1              

Typ urządzenia - LED TV ,Przekątna ekranu (cm) - 106 ,Przekątna ekranu (w calach) - 42 ,Rozdzielczość 

pozioma (piksele) - 1920 ,Rozdzielczość pionowa (piksele) - 1080 ,Rozdzielczość - Full HD ,Tuner - DVB-

T/-C ,Tuner cyfrowy HDTV - tak 

Odtwarzanie plików multimedialnych - tak ,Format obrazu - 16:9 ,Częstotliwość odświeżania (Hz) - 100 

,Telegazeta - tak ,Pamięć stron wideotekstu - 2000 ,lektroniczny informator programowy (EPG) - tak 

,Kontrola rodzicielska - tak ,Moc głośników w W (RMS) - 2 x 10 W 

Złącze CI+ - tak ,Złącze HDMI - tak ,Ilość złączy HDMI - 2 ,Wejście komponentowe - tak ,Wejście 

kompozytowe - tak ,Scart - tak ,USB - tak ,Ilość portów USB - 1 ,Cyfrowe wyjście audio - tak ,Ilość 

optycznych wyjść audio - 1 ,Wyjście słuchawkowe - tak ,Ilość gniazd słuchawkowych - 1

5              Zestaw Gier 1              

Zestaw gier Świetlicowych w skład którego wchodzą: 1) Gracze uczą się się rozróżniać flagi państw całego świata, 

poznają nazwy tych państw i miejsce ich położenia. Poznają też nazwy ich stolic, a także jaka jest wielkość ich 

powierzchni i jaki obowiązuje w nich język.Gra doskonale łączy w sobie zabawę z nauką i treningiem pamięci.2) 

Ilośd graczy: 2 - 4, Wiek: od 8 lat, Wymiary pudełka: 26/16/4,5. To prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w "Pamięd" 

dwiczy swą spostrzegawczośd, koncentrację, prawidłowośd skojarzeo, a przede wszystkim doskonali swą 

pamięd. Ważną i wyjątkową cechą tej gry jest to, że dorośli grając w nią z dziedmi nie mają przewagi wynikającej 

z różnicy wieku. W każdej rozgrywce dzieci są silnym przeciwnikiem dla dorosłych i najczęściej z nimi wygrywają. 

Gra w "Pamięd" 

to dużo wesołej i ekscytującej zabawy, a także dobry wysiłek umysłowy.3)Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 

4x12szt. tabliczek z nazwami miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. żetonów z 

obrazkami, instrukcja. uczy nazw i 

kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku.4)Prawo jazdy rowerowe to świetna, 

oparta na emocjonującej rywalizacji zabawa. Jednocześnie jest ona znakomitym pretekstem dla dzieci do 

wstępnego poznania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników gry, poruszając się po jej torze. poznaje 

6              Pomoc edukacyjna-Licze,Nadładam, Sprawdzam 1              

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 

cm, do nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. 

Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób 

zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną 

na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 4 wąskie 

materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 

kolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych i układania rytmów. 

Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w trwałym opakowaniu.

7              Stadion Piłkarski 1              

 Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o wymiarach nie 

mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch linii pola umieszone cztery 

uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich 

kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków i 

wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela.

Stopniowanie 1              

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 

cm, do nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. 

Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób 

zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną 

na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 4 wąskie 

materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 

kolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych i układania rytmów. 

Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w trwałym opakowaniu.



9              Koncentrat farb z 15 buteleczkami w skrzynce 1              

Zestaw minimum 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek z tworzywa  sztucznego. 

Całość mieści się w drewnianym pudełku z 18 przegródkami.Pojemniki wypełnione Farbą 

nietoksyczną i hipoalergiczną.

W postaci skoncentrowanej nie łączy się i z innymi kolorami farb z tej serii, dzięki temu 

możemy robić np: niepowtarzalne "motyle". Każdy obrazek wykonany przez dziecko z kilku 

kropel koncentratu będzie jedynym w swoim rodzaju arcydziełem. Farbą można malować na 

różnych materiałach np: papier, folia, plastik,szkło,bawełna,drewno  ( ozdabianie świeczek, 

malowanie bombek styropianowych, malowanie witraży,malowanie ramek drewnianych, 

ozdabianie koszulek itp.).

10            
Zestaw materiałów plastycznych(papier 

kolorowy,klej,itp.)
1              

Zestaw papierów podstawowych   1 kpl. Klej czarodziejski   500 ml Plastelina mix, 2,3 kg 1 szt.  

Tempery 6 kolorów 500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów   1 kpl.  Kredki bambino - zestaw 

stolikowy 12 kol. x 6  1 szt.  Nożyczki przedszkolne 10 szt.  1 kpl.  Mix pędzli duży 25 szt.  1 

kpl.

12            Maty konstrukcujne 1              

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co pozwala na zwiększenie izolacji od 

podłoża, a zarazem zwiększa jej stabilność, która pozwala na tworzenie różnorodnych form 

przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Duża powierzchnia mat pozwala w 

szybki sposób stworzyć relaksacyjną strefę zabaw.

14            Zestaw sprawnościowy 1              

Klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka  z 

piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających m.in. skłony  

tułowia, ćwiczenia skrętne oraz ćwiczeń skocznych.Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki 

z elementami tworzywa sztucznego. Uczy  działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 

orientacji przestrzennej. Całość zawiera:  2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, komplet dysku 

balansującego. Wszystkie elementy  umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku.

15            Rajder 1              

Jeździk o napędzie nożnym o długości nie mniejszej niż 81,5 cm i konstrukcji zbudowanej z 

metalowej, lakierowanej ramy o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Rajder składa się z dwóch 

części: część stała z dwoma tylnymi kołami, siedziskiem wykonanym z wytrzymałego 

materiału  z dolnym wspornikiem i z bocznymi uchwytami pokrytymi gumowymi nakładkami 

oraz część ruchoma napędowa z łożyskiem i ramą z przednim szerokim, gumowym kołem i 

dwoma antypoślizgowymi uchwytami na belce, które naciskając na przemian prawą i lewą 

stopą wprowadzają Rajdera w ruch. Koła posiadają pełne felgi, uniemożliwiające włożenie w 

nie palców podczas jazdy.

16            Kącik dla chłopca 1              

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie  

pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek.  

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. Zawiera duży  

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  

umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  

różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  

pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  

śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.



17            Kącik dla dziewczynki 1              

Kącik zabaw o trzech strefach tematycznych posiadający sklep, cukiernię i kuchnię. Wykonany  z 

masywnego tworzywa sztucznego, tworzący jedną stabilną bryłę o podwójnych ściankach  

wypełnionych w środku powietrzem odporny na pęknięcia i uszkodzenia. Duże wymiary kącika  

przynajmniej 1 metr wysokości, 1 metr długości i 1 metr szerokości pozwala na użytkowanie przez  

dzieci w różnym wieku.  Część sklepowa posiada ladę o długości minimum 60 cm, interaktywną kasę 

fiskalną wyposażoną   w terminal płatniczy, skaner ze świecącą diodą. Kasa podlicza zakupy, mnożąc, 

dzieląc, dodając  i odejmując kwoty produktów na elektronicznym wyświetlaczu i wydając dźwięki. 

Dodatkowo karta  płatnicza, ekologiczna torba na zakupy.  Dwupoziomowa gablota, cukiernia 

zabudowana przezroczystą pleksi i 20 elementów imitujących  różnorodne kolorowe ciastka. Cztery 

półki i kosze wiklinowe na produkty.  Strona kuchenna wyposażona w: interaktywną kuchenkę 

gazową z 2 palnikami, które świecą i wydają  charakterystyczne dźwięki smażenia, gotowania i 

kipienia, panel sterowania z 2 ruchomymi  pokrętłami, dwukomorowy zlewozmywak z ruchomym 

kranem, okap z lampką LED z wyłącznikiem,  mikrofalę, piekarnik, lodówkę oraz 3 półki: 2 dolne i 1 

górną. W komplecie znajduje się: zastawa  obiadowa dla 2 osób (talerz duży i głęboki), komplet 

 Lp.  Nazwa  Ilość 

              1    Projektor multimedialny               1    

Dane Techniczne nie gorsze niż: Full HD/ HD Ready , Moc lampy 190 W , Żywotność lampy (normal) 

4500 h , Żywotność lampy (econo) 6000 h , Współczynnik kontrastu  13000 :1 , Rozdzielczość 

podstawowa XGA (1024 x 768) , Rozdzielczość maksymalna UXGA (1600 x 1200) , Jasność 3000 ANSI 

lumen , Format obrazu standardowy / skompresowany  4:3 / brak danych , Zoom optyczny / cyfrowy  

1,1 :1 / brak danych , Korekcja pionowa (Keystone) +/- 40 stopni , Wielkość obrazu  30 cali - 300 cali 

              2    Stolik               4    

Blaty stołów wykonane 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 

dostępne w kolorze : czerwonym Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 53 i 59 cm.  

wym. 65 x 65 cm 

              3    Krzesła             16    

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm rozmiar nr 3.   Kolorowy 

stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr.  22 mm  Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa komfort 

użytkowania. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Stelaż w kolorze czerwonym 

              4    Aparat fotograficzny               1    

Rozdzielczość: 20,1 mln pikseli, Zbliżenie optyczne: 35 x, Ogniskowa (dla 35 mm): 27,2 - 954 mm, 

Stabilizator obrazu: optyczny, Ręczne ustawianie ekspozycji, Możliwość nagrywania filmów w 

rozdzielczości HD (720p), Duży, 3 calowy ekran LCD

              5    Tablica ekspozycyjna               1    
Tablica na stojaku. Powierzchnia magnetyczna, suchościeralna. Wym. 90 x 60 x 142 cm,  6 szt. 

magnesów do tablicy, Kolor biały

PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie

RAZEM



              5    Zestaw Gier               1    

 Zestaw gier Świetlicowych w skład którego wchodzą: 1) Gracze uczą się się rozróżniać flagi państw całego 

świata, poznają nazwy tych państw i miejsce ich położenia. Poznają też nazwy ich stolic, a także jaka jest wielkość 

ich powierzchni i jaki obowiązuje w nich język.Gra doskonale łączy w sobie zabawę z nauką i treningiem 

pamięci.2) Ilośd graczy: 2 - 4, Wiek: od 8 lat, Wymiary pudełka: 26/16/4,5. To prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w 

"Pamięd" dwiczy swą spostrzegawczośd, koncentrację, prawidłowośd skojarzeo, a przede wszystkim doskonali 

swą pamięd. Ważną i wyjątkową cechą tej gry jest to, że dorośli grając w nią z dziedmi nie mają przewagi 

wynikającej z różnicy wieku. W każdej rozgrywce dzieci są silnym przeciwnikiem dla dorosłych i najczęściej z nimi 

wygrywają. Gra w "Pamięd" 

to dużo wesołej i ekscytującej zabawy, a także dobry wysiłek umysłowy.3)Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 

4x12szt. tabliczek z nazwami miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. żetonów z 

obrazkami, instrukcja. uczy nazw i 

kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku.4)Prawo jazdy rowerowe to świetna, 

oparta na emocjonującej rywalizacji zabawa. Jednocześnie jest ona znakomitym pretekstem dla dzieci do 

wstępnego poznania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników gry, poruszając się po jej torze. poznaje 

              6    Pomoc edukacyjna-Licze,Nadładam, Sprawdzam               1    

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 

cm, do nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. 

Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób 

zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną 

na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 4 wąskie 

materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 

kolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych i układania rytmów. 

Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w trwałym opakowaniu.

              7    Pomoc edukacyjna Logiczne myślenie               1    

 Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na  każdej 

przedstawiona jedna figura płaska w różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z  cienkim, czy 

gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36  cm, podzielone na 5 pól. 

Określanie cech figur i umiejętności argumentowania szukania  prawidłowych rozwiązań.60 

drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej  znajduje 

się namalowana farbami trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych  cechach (mała, 

duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu rodzajach.  Rozpoznawanie figur, 

tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość  zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 

oznakowanymi przegródkami.Zestaw 14 drewnianych szablonów: 10 poziomych i 4 pionowe o 

długości nie mniejszej niż 36 cm, ale nie większej niż 40 cm, z podziałem na 5 równych pól. Każda 

płytka posiada namalowane  farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, 

grubość oraz zaprzeczenia  tych pojęć. 25 drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 

cm, na których  namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. Odnajdywanie figur  

o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości.3 drewniane, kwadratowe plansze dla trzech grup, 

każda o wymiarach boków nie mniejszym niż 36  cm i nie większych niż 40 cm, tak, aby swobodnie 

pracować na stole uczniowskim. Każda z plansz  podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane szablony 

(2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej  niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana 

farbami trudnościeralnymi figura o różnym kolorze,  wielkości i grubości. 50 drewnianych płytek o 

boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane  są farbami trudnościeralnymi figury 

geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania  diagramów i wyciągania cech wspólnych 

elementów, nauka pracy w grupach, rywalizacja.



              9    Koncentrat farb z 15 buteleczkami w skrzynce               1    

Zestaw minimum 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek z tworzywa  sztucznego. 

Całość mieści się w drewnianym pudełku z 18 przegródkami.Pojemniki wypełnione Farbą 

nietoksyczną i hipoalergiczną.

W postaci skoncentrowanej nie łączy się i z innymi kolorami farb z tej serii, dzięki temu 

możemy robić np: niepowtarzalne "motyle". Każdy obrazek wykonany przez dziecko z kilku 

kropel koncentratu będzie jedynym w swoim rodzaju arcydziełem. Farbą można malować na 

różnych materiałach np: papier, folia, plastik,szkło,bawełna,drewno  ( ozdabianie świeczek, 

malowanie bombek styropianowych, malowanie witraży,malowanie ramek drewnianych, 

ozdabianie koszulek itp.).

            10    
Zestaw materiałów plastycznych(papier 

kolorowy,klej,itp.)
              1    

Zestaw papierów podstawowych   1 kpl. Klej czarodziejski   500 ml Plastelina mix, 2,3 kg 1 szt.  

Tempery 6 kolorów 500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów   1 kpl.  Kredki bambino - zestaw 

stolikowy 12 kol. x 6  1 szt.  Nożyczki przedszkolne 10 szt.  1 kpl.  Mix pędzli duży 25 szt.  1 

kpl.

            11    Stopniowanie               1    

 Trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej znajduje się 12 dużych, realistycznych  

zdjęć, uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone tematycznie np.: woda,  

rośliny, budowle. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek o wymiarze boku 6 cm. Na każdej  

umieszczone trwale zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę, a zarazem zawierały  

zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania. Drewniana skrzynka z przegródkami zamykana  

wieczkiem. Pomoc do ćw. logopedycznych, skojarzeń, logicznego myślenia, prawidłowego  

nazewnictwa.Rozszerzony o kolejne trzy plansze zestaw do ćw. logopedycznych i stopniowania 

pozwalający  zwiększać stopień trudności. Zawiera trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. 

Na każdej  znajduje się 12 dużych zdjęć uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są 

ułożone  tematycznie np.: pojazdy, zwierzęta, krajobrazy. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek  

o wymiarze boku 6 cm. Na każdej umieszczone zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę  

a zarazem zawierały zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania.

Piłka do zabaw ruchowych               1    

uniwersalny przyrząd do ćwiczeń ogólnorozwojowych - unikalne połączenie piłki i stepu przyrząd 

dwustronny - jedna strona urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej 

się) przy każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną platformą średnica: 55 cm 

antypoślizgowa powierzchnia dopinane gumy fitness do ćwiczeń górnych partii ciała

            12    Klocki zabawowe               2    

Zestaw 600 kolorowych, edukacyjnych klocków, które tworzą ciekawe konstrukcje.Prosty i unikalny 

sposób łączenia, daje możliwość budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych konstrukcji.Zestaw 

przechowywany jest w praktycznym  kolorowym pojemniku na kółkach.Kółka można łatwo 

zdemontować i wykorzystać do zabawy.Opakowanie zawiera:513 klocków CLICS18 osi8 piramidek4 

klocki CLICS- oczy2 klocki CLICS- śwatło żółte2 klocki CLICS- śwatło czerwone2 klocki CLICS- front i tył 

samochodu45 kół4 złączkikolorowa obrazkowa instrukcja10dodatkowych planów budowy formatu A4

            14    Maty konstrukcujne               2    

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co pozwala na zwiększenie izolacji od 

podłoża, a zarazem zwiększa jej stabilność, która pozwala na tworzenie różnorodnych form 

przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Duża powierzchnia mat pozwala w 

szybki sposób stworzyć relaksacyjną strefę zabaw.



            15    Kolorowe trójkąty               1    

Zestaw czterech długich kładek z masywnego tworzywa sztucznego o długości ponad pół metra i 

wysokości 5 cm. Posiadają łatwe łączenia na zasadzie nakładania jedno w drugie. Każda kładka ma  

inny kolor i inną fakturę np. kresek lub kropek, które działają na receptory czuciowe stóp.Zestaw 

czterech długich kładek z masywnego tworzywa sztucznego o długości ponad pół metra  i wysokości 5 

cm. Dwie kładki o długości ponad pół metra posiadają w swojej konstrukcji wzniesienie  i dodatkową 

fakturę działającą na receptory czuciowe stóp. Kładki łączą się ze sobą na zasadzie  nakładania jedno 

w drugie tak , że stanowią jedną stabilną ścieżkę zdrowia.Dwa rozgałęziacze – wyspy o wymiarach 

boku ponad 35 cm i wysokości 10 cm, pozwalające na  rozprowadzenie dodatkowej ścieżki – kładek aż 

w cztery strony. Wykonane z masywnego tworzywa  sztucznego posiadają na wierzchu fakturę 

antypoślizgową. 

            16    Zestaw sprawnościowy               1    

Klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka  z 

piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających m.in. skłony  

tułowia, ćwiczenia skrętne oraz ćwiczeń skocznych.Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki 

z elementami tworzywa sztucznego. Uczy  działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 

orientacji przestrzennej. Całość zawiera:  2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, komplet dysku 

balansującego. Wszystkie elementy  umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku.

            20    Kącik dla chłopca               1    

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie  

pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek.  

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. Zawiera duży  

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  

umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  

różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  

pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  

śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.

Lp. Nazwa Ilość

1              krzesła 20            
Siedzisko i oparcie- slejka bukowa lakierowana, stelaż metalowy- profil zamknięty, metalowy, kwadrat 

o wymiarach 2cm x 2cm, malowany proszkowo

2              stolik 5              
cztero osobowy, blat o wymiarach 80cm x 80cm,kolor buk, obrzeża pcv –frez, stelaż stołu –profil 

zamknięty, metalowy, kwadrat o wymiarach 25cm x25cm, malowany proszkowo,

3              regał 2              
szafa czterodrzwiowa, otwarte półki o wymiarach 860cmx 420 cm x1850cm, korpus – płyta buk, fronty 

płyta – kolor kompozycje. Ilość 2 sztuki.

6              Stadion Piłkarski 1              

 Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o wymiarach nie 

mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch linii pola umieszone cztery 

uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich 

kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków i 

wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela.

7              chińczyk 2              
Zawartość pudełka: 16 pionków w czterech kolorach 40 żetonów w dwóch kolorach 1 kostka 

instrukcja

RAZEM

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach



9              
Zestaw materiałów plastycznych(papier 

kolorowy,klej,itp.)
1              

Zestaw papierów podstawowych   1 kpl. Klej czarodziejski   500 ml Plastelina mix, 2,3 kg 1 szt.  

Tempery 6 kolorów 500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów   1 kpl.  Kredki bambino - zestaw stolikowy 

12 kol. x 6  1 szt.  Nożyczki przedszkolne 10 szt.  1 kpl.  Mix pędzli duży 25 szt.  1 kpl.

11            zestaw 9 kukiełek- zwierzęta na łące 1              

Komplet 9 miękkich kukiełek na rękę, przedstawiających zwierzęta leśne. Kukiełki o wysokości około 

20 cm. Wykonane z miękkiego materiału. 

W skład zestawu wchodzą: Bóbr, Jeż, Jeleń, Wiewiórka, Miś, Królik, Lis, Sroka, Sowa. Starannie 

wykończone, pasują na rękę dziecka i dorosłego, miękkie dzięki dodatkowemu wypełnieniu, idealne 

na przedstawienia i do kącika teatralnego.

13            przyrząd konik 1              
Wymiary: 72x103x71. Kształtuje siłę mięśni grzbietu i pośladków. Umożliwia rozciąganie odcinka 

lędźwiowo-krzyżowego. Umożliwia ocenę siłowej wytrzymałości mięśni grzbietu i pośladków.

14            materac 3-częściowy składany 1              

3 częściowy składany materac o wymiarach nie mniejszych niż 195 x 85 x 5.po złożeniu 

możliwośc spięcia rzepami.Wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej, która nie 

ulega deformacji, obszyty kolorowym, mocnym skajem. Całośd obszyta mocnymi i gęstymi 

szwami

16            klocki piankowe - zestaw 16 elem. 1              

Klocki wykonane są ze sprężystej pianki poliuretanowej o odpowiedniej gęstości, przewidzianej w 

kształtkach rehabilitacyjnych,  dzięki czemu nie uginają się przy siadaniu nawet osoby dorosłej.  Cechą 

charakterystyczną klocków jest ich lekkość nawet przy dużych rozmiarach. Materiał, którym są 

obszyte  jest mocny i trwały, szwy są gęste, a nici mocne. W skład wchodzi 16 klocków 

17            miękka piłka 45 cm 1              

Piłka gimnastyczna o śr. 45 cm. - odpowiednia dla wzrostu 140 – 150 cm,wytrzymała na 

obciążenia dynamiczne do 450 kg

Służy do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększania zakresu ruchomości w stawach, dwiczeo 

korekcji wad postawy.

19            piłka średnica 55 cm 1              
Piłka gimnastyczna o średnicy minimum 55 cm. - odpowiednia dla wzrostu 151 – 165 

cmwytrzymałe na obciążenia dynamiczne do 450 kg.Służy do wzmocnienia mięśni grzbietu, 

zwiększania zakresu ruchomości w stawach, poprawy koordynacji.

20            Kącik dla chłopca 1              

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie  

pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek.  

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. Zawiera duży  

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  

umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  

różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  

pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  

śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.



21            Kącik dla dziewczynki 1              

Kącik zabaw o trzech strefach tematycznych posiadający sklep, cukiernię i kuchnię. Wykonany  z 

masywnego tworzywa sztucznego, tworzący jedną stabilną bryłę o podwójnych ściankach  

wypełnionych w środku powietrzem odporny na pęknięcia i uszkodzenia. Duże wymiary kącika  

przynajmniej 1 metr wysokości, 1 metr długości i 1 metr szerokości pozwala na użytkowanie przez  

dzieci w różnym wieku.  Część sklepowa posiada ladę o długości minimum 60 cm, interaktywną kasę 

fiskalną wyposażoną   w terminal płatniczy, skaner ze świecącą diodą. Kasa podlicza zakupy, mnożąc, 

dzieląc, dodając  i odejmując kwoty produktów na elektronicznym wyświetlaczu i wydając dźwięki. 

Dodatkowo karta  płatnicza, ekologiczna torba na zakupy.  Dwupoziomowa gablota, cukiernia 

zabudowana przezroczystą pleksi i 20 elementów imitujących  różnorodne kolorowe ciastka. Cztery 

półki i kosze wiklinowe na produkty.  Strona kuchenna wyposażona w: interaktywną kuchenkę 

gazową z 2 palnikami, które świecą i wydają  charakterystyczne dźwięki smażenia, gotowania i 

kipienia, panel sterowania z 2 ruchomymi  pokrętłami, dwukomorowy zlewozmywak z ruchomym 

kranem, okap z lampką LED z wyłącznikiem,  mikrofalę, piekarnik, lodówkę oraz 3 półki: 2 dolne i 1 

górną. W komplecie znajduje się: zastawa  obiadowa dla 2 osób (talerz duży i głęboki), komplet 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu
Lp. Nazwa Ilość Opis 

1

Meble 1

W skład zestawu wchodzi: 1) Szafka z regulowaną wysokością półek, przystosowana do 

zamontowania drzwiczek z tej kolekcji. Wym. 94 x 45 x 90 cm 4 szt. 2) Dostosowane wymiarami do 

szafek z półkami. 1 para, wym. 45 x 76 cm . 3) Szafka wyposażona w 2 półki i drzwiczki. wym. 50 x 45 x 

90 cm 1 szt. 4) Szafka wykonana z płyty wiórowej o wymiarach wym. 94 x 45 x 90 cm. Posiada 8 

szulfad zabezpieczonych przed wypadaniem - 1 szt. 5) Szafy wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej 

części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. 

Szafy odznaczają się prostą i elegancką formą, która podkreślona została przez stonowaną 

kolorystykę. Jasna płyta wiórowa w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV została połączona z 

radosnymi kolorami: żółtym, zielonym, pomarańczowym. Umieszczenie szafek na nóżkach nadało 

meblom wrażenie lekkości. Szuflady zamocowane są na solidnych prowadnicach uniemożliwiających 

wypadanie ich z szafki.  wym. 94 x 45 x 189 cm. 1 szt. 6) Regał z możliwością regulacji wysokości półek. 

wym. 48,1 x 45 x 189 cm. 7) Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami,.wym. 60 x 

35 x 90 cm. 8) Pufy różniące się wysokością, pozwalają tworzyć miejsce do wypoczynku w rogu sali lub 

służą jako klocki do zabaw konstrukcyjnych, do budowania toru przeszkód. Wykonane z pianki, 

2 Karty Smarttalk-Dom i rodzina 1

Komplet 150 dwustronnych kart laminowanych  o wymiarach nie mniejszych niż 13 x 13 cm ze 

słownictwem dotyczącnym domu i rodziny. Każda karta jest dwustronna: z jednej strony czytelna 

fotografia do ćwiczonego słówka, a na odwrocie zapis tekstu czytanego przez lektora. Całość 

umieszczona w wygodnym pudełku z przegródkami.

3 Przemoc-historyjka obrazkowa 1
Zawartość:25 kart zawierających 6 historyjek po 3-6 kart każda6 kart tematycznych do każdej 

historyjkikarty o wymiarach 13x12 cmkarty wodoodporne, laminowane

4 Pelikan - gra dydaktyczna 1

Podstawą pomocy są cztery oddzielne woreczki w podstawowych kolorach i zielonym. Wykonane z 

podwójnego materiału, nieprzezroczystego o mocnych i trwałych szwach zakończonych lakierowaną 

drewnianą obręczą. Solidne duże zatrzaski przy wielokrotnym odpinaniu nie poluźniają się dzięki 

czemu umożliwiają wielokrotne odpinanie. Służą do przeprowadzania zadań tematycznych np. w 

lesie, u krawcowej rozwijających zmysł dotyku, identyfikację. Ponad 10 drewnianych elementów o 

różnej formie, małych dużych, wypukło-wklęsłe z dziurką bez dziurki do rozróżniania wg wielkości, 

wypukłości, elementów zmiennych. Całość umieszczona w poręcznej tubie ułatwiającej utrzymanie 

porządku na szafce.

RAZEM



5

Fotostopniowanie - pomoc dydaktyczna 1

 Trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. Na każdej znajduje się 12 dużych, realistycznych  

zdjęć, uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są ułożone tematycznie np.: woda,  

rośliny, budowle. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek o wymiarze boku 6 cm. Na każdej  

umieszczone trwale zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę, a zarazem zawierały  

zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania. Drewniana skrzynka z przegródkami zamykana  

wieczkiem. Pomoc do ćw. logopedycznych, skojarzeń, logicznego myślenia, prawidłowego  

nazewnictwa.Rozszerzony o kolejne trzy plansze zestaw do ćw. logopedycznych i stopniowania 

pozwalający  zwiększać stopień trudności. Zawiera trzy drewniane plansze zadaniowe w formacie A4. 

Na każdej  znajduje się 12 dużych zdjęć uporządkowanych po 3 w rzędzie. Zdjęcia na planszach są 

ułożone  tematycznie np.: pojazdy, zwierzęta, krajobrazy. Do zdjęć adekwatnie 36 drewnianych płytek  

o wymiarze boku 6 cm. Na każdej umieszczone zdjęcie, powtórzone z planszy tak, aby stanowiły parę  

a zarazem zawierały zdjęcia umożliwiające naukę stopniowania.

6 Kółko i krzyżyk 2

Gra umieszczona w drewnianymi pudełku, zawiera 9 drewnianych kwadratowych klocków o 

boku nie mniejszym niż 3 cm z namalowanymi symbolami O i X. Znaki te posiadają 

dodatkowe szczegóły, które umożliwiają przeprowadzenie ćwiczeń na spostrzegawczość, 

układanie z pamięci i wyobraźnię. 

7 Rajd zwierząt 1

Kwadratowa, drewniana plansza o boku nie mniejszym niż 37,5 cm z nadrukowanym 

trudnościeralnymi farbami motywem kolorowej łąki ze strumieniem oraz z 4 wystającymi polami-

wyspami na wysokość minimum 1 cm i z 28 wydrążonymi okrągłymi otworami w czterech kolorach o 

średnicy nie mniejszej niż 4 cm i głębokości 0,5 cm. Wyznaczają pola gry i zabezpieczają przed 

przesuwaniem się pionków. 4 duże drewniane pionki o wysokości nie mniejszej niż 7,5 cm 

przedstawiające zwierzęta gospodarstwa domowego. Okrągła, drewniana tarcza o średnicy nie 

mniejszej niż 12,5 cm, podzielona na cztery kolorowe strefy z ruchomą wskazówką wyznacza ruch 

gracza.

8 Kroczki 2 Komplet 4 sz.  Średnica u podstawy 12 cm wysokość 8 cm + sznurek 60 cm ) kroczki antypoślizgowe 

9 Zestaw instrumentów muzycznych 1

Zestaw instrumentów wspierający pracę z dzieckiem na zajęciach muzykoterapeutycznych i 

socjoterapeutycznych.

Zestaw składa się z:

agogo drewniane

guiro drewniane - dł. 39 cm

kastaniety na rączce - dł. 21 cm

kastaniety drewniane - śr. 6 cm

klawesy drewniane 

marakasy - para - dł. 23 cm, śr. 7 cm

pudełko akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 4,5 cm 

pudełko akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 3,5 cm 

pudełko akustyczne pojedyncze - dł. 19,5 cm, śr. 4,5 cm

shaker metalowy - dł. 20 cm, śr. 5 cm

tamburyno z membraną - 6 talerzyków - śr. 20 cm

tamburyno bez membrany - 5 talerzyków - śr. 20 cm

5 trójkątów z pałeczkami o wym.: 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm.

Całość zamknięta w poręcznej, mocnej torbie, o wymiarach nie mniejszych niż 41 x 42 x 11 cm (po 

złożeniu),  z regulowanym uchwytem, zapinanej na zamek błyskawiczny. Torba wyposażona jest w 

liczne kieszonki, co umożliwia przechowywanie instrumentów zawsze w należytym porządku.



10 Memo dźwiękowe 1

Gra edukacyjna składająca się z plastikowych sześciennych klocków dających różny dźwięk, 

polega na zapamiętywaniu dźwięków i wybraniu dwóch klocków, które wydają taki sam 

dźwięk.

11 Zestaw drewnianych klocków 1
Zestaw 135 naturalnych klocków drewnianych I jakości, bez żadnych środków 

konserwujących, bezpieczne dla dziecka.

12 Klocki gospodarstwo domowe - skrzynia 1

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z miękkiego plastiku. Elementy o rozmaitych kształtach i 

wielkościach pozwalają na budowę różnych konstrukcji. Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w 

kształcie zwierzątek np. koń, kot, krowa.

120 szt.

13 Wózek dla lalek 2

Wózek typu spacerówka na wysokiej masywnej stabilnej nóżce, dzięki czemu siedzisko, na którym 

kładzie się lalkę jest na znacznej wysokości, co ułatwia dziecku zabawę. Wykonany całkowicie z 

tworzywa sztucznego tak, aby była możliwość jego częstego mycia. Konstrukcja rączki i możliwość jej 

przełożenia pozwala na prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą w kierunku jazdy 

lub tak, aby lalka była zwrócona w kierunku prowadzącego. Pod siedziskiem znajduje się wnęka na 

położenie dodatkowych elementów. Wysokość wózka nie mniejsza niż 50 cm a długość 40 

cm.Wymiary: 48 x 39 x 28 cm 

14 Lalka 2
Lalka posiada: ruchome oczy, korpus z PCV oraz krótkie włosy z nylonu, które można czesać. Wysokość 

lalki - 40 cm

15 Zestaw kukiełek-zwierzęta domowe 1

Komplet 9 miękkich kukiełek na rękę, przedstawiających zwierzęta domowe. Kukiełki o wysokości 

około 20 cm. Wykonane z miękkiego materiału. 

W skład zestawu wchodzą: Kogut, Kura, Pies, Kot, Świnka, Koń, Owieczka, Kaczka, Krowa. Starannie 

wykończone, pasują na rękę dziecka i dorosłego, miękkie dzięki dodatkowemu wypełnieniu, idealne 

na przedstawienia i do kącika teatralnego.

16 Kukiełki - król, królowa, babcia, policjant 4 Wysokość 32 cm , postać bajkowa

17 Zestaw sprawnościowy 2

Klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka  z 

piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń rozciągających m.in. skłony  

tułowia, ćwiczenia skrętne oraz ćwiczeń skocznych.Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki 

z elementami tworzywa sztucznego. Uczy  działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 

orientacji przestrzennej. Całość zawiera:  2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, komplet dysku 

balansującego. Wszystkie elementy  umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku.

18 Rajder 2

Jeździk o napędzie nożnym o długości nie mniejszej niż 81,5 cm i konstrukcji zbudowanej z metalowej, 

lakierowanej ramy o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Rajder składa się z dwóch części: część stała z 

dwoma tylnymi kołami, siedziskiem wykonanym z wytrzymałego materiału  z dolnym wspornikiem i z 

bocznymi uchwytami pokrytymi gumowymi nakładkami oraz część ruchoma napędowa z łożyskiem i 

ramą z przednim szerokim, gumowym kołem i dwoma antypoślizgowymi uchwytami na belce, które 

naciskając na przemian prawą i lewą stopą wprowadzają Rajdera w ruch. Koła posiadają pełne felgi, 

uniemożliwiające włożenie w nie palców podczas jazdy.

RAZEM

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku



1

tablica moderacyjna 4

 Powierzchnia tablicy z obu stron pokryta jest bardzo odporną tkaniną z tworzywa sztucznego, do 

której można przyczepiać różnego rodzaju kartki za pomocą pinezek lub specjalnych rzepów. Tablica 

jest niezwykle lekka a mimo to stoi stabilnie na podłozu. Aluminiowe nogi tablicy mają regulowany kąt 

nachylenia do 45 stopni. To z kolei umożliwia ustawienie kilku tablic po skosie.

Tablica nie zajmuje dużo miejsca, można ją złożyć i przewozić, np. w bagażniku.

Tablica moderacyjna,składana: rozmiar: 150 x 120 cm, regulowana wysokość i 2 statywy

2 gra zgadnij kto to 1

Spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania i kojarzenia - trzeba jak najszybciej odnaleźć 

właściwą twarz wśród wielu innych. Zadawaj tyle pytań, ile jest konieczne, aby rozpoznać właściwą 

osobę. Ale pamiętaj - musisz rozpoznać twarz jako pierwszy! Przyglądaj się uważnie wszystkim 

twarzom - jedno sprytne pytanie może wyeliminować kilka kart za jednym razem. Wygrywa ten, kto 

pierwszy rozpozna twarz przeciwnika! Nowa wersja "Zgadnij kto to", odświeżona! Jeszcze więcej 

możliwości, wejdź na www.hasbro.ea.com, a znajdziesz tam więcej arkuszy z różnymi postaciami! 

Ściągnij je i zacznij nową przygodę!

3 karty do gry- bystre oczko 2

210 elementów, 8 plansz z kolorowymi obrazkami. Gra planszowa wykonana z mocnego 

kartonu świetna do zabawy w zespole. Ćwiczy pamięd i refleks. Zestaw umożliwia 

przeprowadzenie 7 różnorodnych gier

4

niemiecki dla dzieci karty obrazkowe 100 pierwszych 

słówek 2
Karty obrazkowe do nauki Języka niemieckiego 

5 karty obrazkowe angielki 4-6 1 Karty obrazkowe do nauki języka angielskiego 

6

stemple emocje 2

Drewniane stemple z wizerunkami dziewcząt i chłopców przedstawiają 10 różnych emocji, np. radość, 

smutek, zdziwienie. Przydają się zarówno do zabawy, jak i do komunikowania emocji. Dziecko może 

np. użyć stempla przedstawiającego jego obecny nastrój i przyczepić kartkę ze smutną lub wesołą 

buzią na drzwiach swojego pokoju.  drewno i guma 10 szt. (śr. 2,5 cm, wys. 3,5 cm)

7 dzwiękowe przyciski rywalizacji 1
 Cztery różne kolory i dźwięki.

• śr. 9 cm  zasilane bateriami 2 x AAA  

8 matematyczny twister 1 Plansza do popularnej gry twister

9 fala matematyczna 1

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2  kolorowe 

kule z tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie  ćwiczeń na 

wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił.Drewniana plansza nie krótsza niż 120 

cm z pofalowaną wewnątrz powierzchnią, z sześcioma  dołkami, wykonaną ze śliskiego tworzywa 

sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja 

dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony planszy ich odpowiedniki w postaci 

graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 

1 kula z tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie 

zadań matematycznych w ruchu i działań w pamięci. Ćwiczenie szacowania sił oraz koordynacji 

wzrokowo – ruchowej.



10 gotujemy zupę 1

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie, umiejętności komunikacyjne, 

budowanie plansz do działań i gry. Ponad 30 dużych drewnianych żetonów. Każdy żeton na całej 

wierzchniej powierzchni posiada wyraźnie namalowane trudnościeralnymi farbami warzywo. Każde 

warzywo jest czterokrotnie powtórzone.

4 koszyczki o średnicy żetonu, tak, aby nie mógł się przekręcić, pionki - postaci kupców i kostka. 

Plansza zrobiona z materiału filcopodobnego lekka, łatwa do składania, dzięki czemu cała zawartość 

gry jest umieszczona w zamkniętym poręcznym pojemniku – ułatwia utrzymania porządku

11 pelikan 1

Podstawą pomocy są cztery oddzielne woreczki w podstawowych kolorach i zielonym. Wykonane 

z podwójnego materiału, nieprzezroczystego o mocnych i trwałych szwach zakończonych lakierowaną 

drewnianą obręczą. Solidne duże zatrzaski przy wielokrotnym odpinaniu nie poluźniają się dzięki 

czemu umożliwiają wielokrotne odpinanie. Służą do przeprowadzania zadań tematycznych np. 

w lesie, u krawcowej rozwijających zmysł dotyku, identyfikację. Ponad 10 drewnianych elementów 

o różnej formie, małych dużych, wypukło-wklęsłe z dziurką bez dziurki do rozróżniania wg wielkości, 

wypukłości, elementów zmiennych. Całość umieszczona w poręcznej tubie ułatwiającej utrzymanie 

porządku na szafce.

12 rybki 1

Pomoc dydaktyczna, która doskonali sprawność manualną ręki, jej precyzję i szybkość ruchu, 

koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy rozpoznawania kolorów i kształtów. Narzędziem do ćwiczeń 

są pałeczki bambusowe, które poprzez specjalne połączenia i wyprofilowanie dają możliwość 

trzymania i operowania nimi na trzy sposoby: klamerkowy, oburącz i w sposób tradycyjny po chińsku. 

Ponad 25 bambusowych rybek z ogonkami ułatwiającymi chwycenie kształtki występuje w trzech 

różnych kształtach, a każdy kształt w 3 różnych kolorach. Kostka z oczkami i kostka oznaczająca 

kształt rybki. Zawartość umieszczona w poręcznej wysokiej tubie.

13 stadion piłkarski 1

 Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o wymiarach nie 

mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch linii pola umieszone cztery 

uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich 

kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków i 

wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela.



14 logigram 1

 Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na  każdej 

przedstawiona jedna figura płaska w różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z  cienkim, czy 

gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36  cm, podzielone na 5 pól. 

Określanie cech figur i umiejętności argumentowania szukania  prawidłowych rozwiązań.60 

drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej  znajduje 

się namalowana farbami trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych  cechach (mała, 

duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu rodzajach.  Rozpoznawanie figur, 

tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość  zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 

oznakowanymi przegródkami.Zestaw 14 drewnianych szablonów: 10 poziomych i 4 pionowe o 

długości nie mniejszej niż 36 cm, ale nie większej niż 40 cm, z podziałem na 5 równych pól. Każda 

płytka posiada namalowane  farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, 

grubość oraz zaprzeczenia  tych pojęć. 25 drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 

cm, na których  namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. Odnajdywanie figur  

o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości.3 drewniane, kwadratowe plansze dla trzech grup, 

15 kącik mechanika 1

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie  

pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek.  

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. Zawiera duży  

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. Nad blatem  

umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do magazynowania  

różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek.  

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej  

pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. Do zestawu dołączono kombinerki, młotek,  

śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw klocków  

piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.

16 instrumenty perkusyjne 9 elementów 3

Zestaw 9 elementów instrumentów perkusyjnych :janczary na taśmie - 4 dzwonki, para; 

janczary - 21 dzwonków, długośd drewnianej rączki 24 cm; janczary - 5 dzwonków; kastaniety 

drewniane na rączce - długośd całkowita 21 cm; klawesy drewniane - długośd 16,5 cm, 

szerokośd 6 cm, grubośd 4 cm; marakasy drewniane z rączką, para - długośd 27 cm, średnica 

8 cm; pudełko akustyczne prostokątne - długośd 20cm, szerokośd 19,5 cm; tamburyno z 

membraną ,6 talerzyków, średnica 20 cm; trójkąt - 15 cm. Całośd zapakowana w poręczną 

torbę na zamek.

17 warsztat budowniczego 1

Warsztat stolarski o stylizacji i kolorystyce drewnianej. Zawiera ponad 60 elementów potrzebnych 

małemu stolarzowi do tworzenia urządzeń z „drewna”. Zestaw zawiera imadło, młotek, wiertła, 

interaktywną wkrętarka i ponad 40 piankowych drewnopodobnych klocków do tworzenia różnych 

budowli łączonych specjalnymi śrubami. Dołączone również podpowiedzi techniczne, rysunki dla 

stolarza, w jaki sposób ma stworzyć m.in. drewnianą półeczkę, drewniany samolot itp. Duża szuflada 

nad półką umożliwia układanie całego wyposażenia warsztatu. Wysokość warsztatu nie mniejsza niż 

90 cm i długości około 60 cm.



18 kącik Balbinki (kuchenka, pralka, zlewozmywak) 1

Fantastyczny kącik do zabawy w dom. Zestaw składa się z 3 elementów: kuchenki, pralki oraz 

zlewozmywaka. Rozwija umiejętność zabawy w grupie z podziałem na role. Dzieci porozumiewają się i 

jednoczą podczas imitowanych zajęć domowych: gotowania, prania czy zmywania. Zestaw wykonany 

jest z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z lakierowanej płyty MDF. 

Sprzedawany bez wyposażenia. 

wym. 47 x 34 x 58 cm

19 zestaw śniadaniowy 1

Zestaw eleganckiej zastawy obiadowej oraz akcesoriów do gotowania utrzymane w naturalnej, 

stonowanej kolorystyce. Realistyczne wykonanie, dopracowany w szczegółach disign z oryginalnym 

wzorem wytłoczonym na każdym elemencie serwisu, pobudza do kreatywnej zabawy. Wysoka jakość 

wykonania z masywnego i matowego tworzywa sztucznego, czyni elementy zestawu wytrzymałe i 

bardzo miłe w dotyku. Komplet 22 elementów składa się m.in. z: 2 talerzy dużych i 2 głębokich, 2 

widelcy, 2 noży, 2 łyżek, 2 kubków, dzbanka do kawy, dzbanka do herbaty, solniczki i pieprzniczki, łyżki 

i łopatki do gotowania, patelni oraz garnka z pokrywkami.

20 domek  gigant 1
Niesamowity domek połączony z dwiema zjeżdżalniami, tunelem i ścianką wspinaczkową

21 kasa edukacyjna 3

Gra uczy prawidłowego przeprowadzania operacji pieniężnych poprzez obliczanie właściwych kwot 

potrzebnych na zakupy i do prawidłowego wydawania reszty. Zawiera: planszę, 4 pionki, kostkę, 30 

żetonów po 25 sztuk banknotów 200, 100, 50, 20, 10 zł, po 4 sztuki monet 5, 2, 1zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1gr 

, pojemnik na pieniądze, instrukcję.

22 kalendarz magnetyczny 1

Zestaw zawiera Tablicę magnetyczną42 szt magnesówWspólne przypinanie magnesów na kalendarzu 

to świetny sposób na konstruktywne spędzenie kilku chwil z naszym maluchem. Wymiary: 30 x 37 cm

23 korpus człowieka model anatomiczny 1

Model o wysokości nie mniejszej niż 42 cm, 11 elementów, głowę można otworzyć. Model 

anatomiczny przedstawiający korpus i najważniejsze organy wewnętrzne człowieka. 

Wykonany z solidnego tworzywa.

24 drewniany piętrowy parking 1

Duży, drewniany, czteropoziomowy garaż świetnie nadaje się do zabawy nawet dla dwójki dzieci. 4-

poziomowy garaż z podjazdami i windą dla samochodów umieszczoną na środku (winda jest ruchoma 

ze sznureczkiem i korbką)lądowisko dla helikopterów  mini stacja benzynowa 2 drewniane autka  

drewniany helikopter  wym. 48 x 30 x 37,5 cm 

RAZEM


