
Załącznik nr 1 Opis zamówienia – zabawki i pomoce dydaktyczne i do zajęć

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

zabawki i pomoce dydaktyczne oraz pomoce do prowadzenia zajęć 

rytmiczno-muzycznych i logopedycznych 

Lp. NAZWA OPIS Ilość jednostka miary

1 Robimy kanapki

Zestaw produktów żywnościowych oraz akcesoriów niezbędnych 

do samodzielnego wykonania kanapek.

W zestawie 12 szt.

Wym.: od 5 do 14 cm 1 SZT.

2

Zestaw żywności 48-

elementowy

Produkty żywnościowe z tworzywa sztucznego zo zabawy. W 

zestawie 48 elementów. Wym od 4,5 do 21,5 cm 1 SZT.

3 Żywność do krojenia

Zestaw żywności wykonany w całości z drewna. Elementy 

połączone zostały ze sobą rzepami.

Wym.: 24 x 16 x 6 cm 1 SZT.

4 Owoce w koszyczku

Owoce w koszyczku, wykonane z drewna do kącików zabaw, 

wyposażenie straganów oraz sklepików .

Ilość elementów w zestawie: 24 sztuki

Średnica koszyczka: 21 cm

1 SZT.

5

Zestaw lekarza w 

walizce

Zestaw lekarza w walizce. W zestawie znajduje się : stetoskop, 

strzykawka, termometr, młoteczek, opakowanie pastylek, 

opakowanie kremu – maści, syrop. Całość zapakwaona w walizce

Wym.: 21 x 16 x 5,7 cm 1 SZT.

6 Lalka Lalka w ubranku króliczka . Wys. 18 cm 2 SZT.

7 Lalka bobas

Ciemnoskóra lalka - bobas wykonana z miłej w dotyku gumy. 

Wys.: 40 cm 

1 SZT.

8 Lalka bobas

Lalka bobas z miękkiego materiału ze zdejmowanym ubrankiem i 

zabawną czapeczką. 

Wys.: 21 cm 1 SZT.

9 Laleczka Baby Winylowy, słodki bobas o długości 17 cm. 2 SZT.

10

Zestaw do karmienia 

lalek

Zestaw trzech butelek z łyżką i widelcem do karmienia lalek. 

Całość wykonana z tworzywa sztucznego. 1 SZT.

11 Szary kot Filcio Pluszowy kot z kokardą na szyi. Wys.: 34 cm 2 SZT.

12 Pluszowy Miś

Miś wykonany jest z delikatnej tkaniny w dotyku.

Wysokośc 20 cm 2 SZT.

13 Szaraczek

Pluszak zajączek, wykonany z przyjemnego w dotyku materiału. 

Wys.: 18 cm 2 SZT.

14 Traktor z farmerem

Traktor z farmerem - mini laleczka

Mini laleczka farmer z traktorem .Czerwony ciągnik posiada 

przyczepę do przewożenia siana lub zwierząt. 

Wym.: szer. 10 x wys. 9 x gł. 29 cm 1 SZT.

15 Stajnia Kuferek

Stajnia wykonana z drewna w postaci wygodnego kuferka. W 

komplecie znajdują się 4 figurki koni z tworzywa sztucznego. 

Wymiary opakowania: 18 x 32,5 x 24 cm 1 SZT.

16 Zestaw samochodów

Zestaw 36 szt zapakowanych w pojmenik z przykrywką z 

tworzywa sztucznego. Autka serii Kid Cars, . Wym. opakowania: 

43 x 35 x 23 cm. 1 SZT.

17 Wiaderko pojazdów W zestawie 30 pojazdów z tworzywa sztucznego. 1 SZT.

18 Wywrotka Wym.: 20 cm. 2 SZT.

19 Tech Truck Betoniarka

Betoniarka o długości 24 cm, wyposażony w obrotową gruszkę. 

Dziecko może wsypywać do niej na przykład piasek, dodawać 

wodę i robić własną „mieszankę betonową“. 2 SZT.

20 Samochód - pickup

Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 

Wym.: 31 x 15,5 x 12 cm 1 SZT.

21

Samochód - jeep 

patrolowy

Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 

Wym.: 31 x 15,5 x 12 cm 1 SZT.

22

Laweta z pojazdami 

budowlanymi

Drewniane pojazdy budowlane: spychacz oraz walec na lawecie 

.Całość wykonana z drewna. Wymiary w opakowaniu: 11,25 x 35 

x 8 cm 1 SZT.

23 Zestaw Traktor

Zestaw małego farmera to: traktor z przyczepą, figurka farmera, 2 

figurki zwierzat, 2 kostki siana oraz płotek Wym.: 14 x 35,5 x 

10,5 cm 1 SZT.



24 Traktor z ludzikiem

Kolorowy traktor o długości 35 cm, wykonany z elastycznego 

plastiku wysokiej jakości. Figurka w zestawie. 1 SZT.

25

Samochód ze 

zwierzątkami

Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. W 

zestawie z 4 figurkami zwierząt i ludzikiem.

Dł.: 25 cm 1 SZT.

26

Drewniana laweta z 

autkami

Dwupoziomowa drewniana laweta z czterema autkami. Górny 

poziom lawety jest ruchomy. Wymiary opakowania: 15 x 30 x 7,5 

cm 1 SZT.

27 Pociąg towarowy

Drewniany pociąg magnetyczny z torami. 

9 elementów, długość: 31 cm 1 SZT.

28 Zestaw Znaków

W zestawie 18 elementów: znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, 

parkometry. Wysokość pojedynczego elementu: 18,5 cm 1 SZT.

29 Jezdnia z figurkami

Drewniana jezdnia w kształcie ósemki . Zestaw składa się z 37 

elementów. Wykonany z wysokiej jakości, ekologicznych 

materiałów. 1 SZT.

30 Klocki wafle

Zestaw klocków umożliwiający budowę różnego rodzaju 

konstrukcji.

200 elementów w opakowaniu kartonowym. 3 SZT.

31 Klocki zwierzaki

Zestaw klocków umożliwiający budowę różnego rodzaju 

konstrukcji. 

50 elementów w opakowaniu foliowym. 1 SZT.

32 Klocki drewniane

Drewniane klocki z kolorowym nadrukiem z motywami morskimi. 

W zestawie 100 el. w praktycznej tubie z pokrywka i 

uchwytem.Wymiar szesciennego klocka: 3 x 3 x 3 cm 1 SZT.

33 Klocki drewniane

Zestaw klocków umożliwiający budowę różnego rodzaju 

konstrukcji. 

W zestawie 74 klocki zapakowane w karton. 1 SZT.

34

Zestaw miasto z 

akcesoriami

Drewniane, kolorowe klocki, z których można ułożyć np. sklep, 

budynek straży pożarnej czy szkoły. W zestawie 39 elementów. 1 SZT.

35

Klocki obrazkowe 

Zwierzęta

Klocki obrazkowe z postaciami zwiarząt. Z 6 klocków można 

ułożyć 8 postaci kolorowych zwierzaków. Możliwość różnych 

kombinacji gwarantuje świetną zabawę i rozwija wyobraźnię. 

Wymiar pojedyńczego klocka 6,5 x 6,5 x 6,5 cm 1 SZT.

36 Klocki obrazkowe Farma

Klocki obrazkowe przedstawiające zwierzęta z farmy.W zestawie 4 

klocki, z których można ułożyć 6 różnych obrazków. Wymiar 

pojedyńczego klocka 6,5 x 6,5 x 6,5 cm 1 SZT.

37 Gra Pory Roku

Gra poznaję pory roku. 

W zestawie:

- 4 plansze z krajobrazem w różnych porach roku,

- 24 duże kartoniki,

Wym.::19 x 39 x 29 cm 1 SZT.

38 Memory Farma

Gra pamięciowa wykonana z drewna. W zestawie 32 tafelki oraz 

pudełko. 

Wym. tafelka 5 x 5 cm 1 SZT.

39 Memory

Gra pamięciowa wykonana z drewna. W zestawie 16 tafelków oraz 

pudełko. 

Wym. tafelka 5 x 5 cm 1 SZT.

40 Balansujący parasol

Gra zręcznościowa wykonana z drewna. 

W zestawie 13 elementów: parasol, tęcza x 2, chmura x 2, płatek 

śniegu x 2, kropla deszczu x 2, słońce x 2 i błyskawica x 2.Rozwija 

koordynację ręka - oko, oraz zdolności motoryczne. 

1 SZT.

41 Nakładanka pojazdy

Nakładanka z lakierowanej sklejki . 

Wym.: 30 x 21 cm 1 SZT.

42

Jumbo nakladanka 

Farma

8-elementowa nakładanka. Zarówno podstawa jak i zwierzęta 

wykonane są z drewna. Figurki mogą służyć do swobodnych 

zabaw. Wym.: 30 x 23 x 2,5 cm 1 SZT.

43 Nakładanka zwierzęta

8-elementowa nakładanka. Podstawa jak i zwierzęta wykonane są 

z drewna.

Wym.: 30 x 23 x 2,5 cm

1 SZT.

44 Puzzle liczbowe

Drewniane puzzle przeznaczone dla dzieci od 2-go roku życia 

przedstawiające lczby 1-10. Pod każdym elementem z liczbą 

znajduje się ilustracja przedstawiająca zwierzątka w ilości 

odpowiadającej wartości liczby. Puzzle pomagają rozwijać 

podstawowe umiejętności matematyczne, liczenie w zakresie do 

10. Wym.: 28 x 28 x 2,5 cm 1 SZT.



45 Nakladanka pojazdy

Drewniana nakładanka ze środkami transportu. Każdy pojazd 

posiada wygodny uchwyt, który ułatwia umieszczanie go w 

odpowiednim miejscu na planszy.

Wymiary:30 x 22,5 x 2 cm,

ilość elementów:18 

1 SZT.

46 Nakładanka kształty

Drewniana nakładanka, 15 dużych elementów z uchwytami.

Wym.: 28 x 28 x 2,5 cm

1 SZT.

47

Puzzle Krecik i 

Przyjaciele

Drewniane puzzle, dla najmłodszych. Każdy obrazek skłąda się z 

dwóch połówek do złożenia. 

Ilość elementów: 18 szt. 

Wym.: 20 x 20 x 0,8 cm 1 SZT.

48

Układanka Krecik i 

przyjaciele

Prosta drewniana układanka z postaciami popularnej bajki Krecik i 

Przyjaciele, polega na złożeniu postaci z 4 kwadratowych puzzli. 

Ilość elementów w zestawie: 16 szt.

Całość znajduje się w drewnianym pudełku.

Wym.: 12 x 12 x 3,5 cm 1 SZT.

49

Puzzle- Zwierzęta z 

Afryki

Zestaw zawiera 24 elementy.

Wym.: 20 x 19 cm 1 SZT.

50

Puzzle do sortowania 

Mój Dom

Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie puzzli do 

odpowiedniego pomieszczenia. Przedmioty znajdujące się na 

pojedynczych puzzlach, można odnaleźć na ilustracji znajdującej 

się z lewej strony planszy i ilustrującej daną porę roku. Dziecko, 

oglądając scenę, opowiada o typowych dla danego pomieszczenia, 

motywach, atrybutach, przedmiotach, które znajdują się w pokoju 

lub kuchni, a także związanych z danymi pomieszczeniami 

aktywnościach. W zestawie 12 elementów o wym.: 5 x 5 cm, 

wymiar planszy: 24,5 x 24,5 x 0,8 cm. 1 SZT.

51

Puzzle do sortowania "4 

Pory Roku"

Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie puzzli do odpowiedniej 

pory roku.

W zestawie 12 elementów o wym.: 5 x 5 cm, wymiar planszy: 

24,5 x 24,5 x 0,8 cm 1 SZT.

52

Puzzle z dźwiekiem 

Transport

W zestawie znajduje się 7 dźwiękowych puzzli, które po 

odpowiednim ułożeniu wydają odgłos przedstawionego pojazdu. 

Puzzle posiadają uchwyty dzięki, którym maluch z łatwością 

będzie mógł je podnosić.

Wym.: 33 x 22,5 x 3,3 cm 1 SZT.

53

Puzzle z dźwiekiem 

Farma

W zestawie znajduje się 7 dźwiękowych puzzli, które po 

odpowiednim ułożeniu wydają odgłos przedstawionego zwierzęcia. 

Puzzle posiadają uchwyty dzięki, którym maluch z łatwością 

będzie mógł je podnosić. 

Wym.: 33 x 22,5 x 3,3 cm 1 SZT.

54 Drewniany gwizdek

Kolorowy gwizdek idealny do zajęć muzycznych jak również do 

ćwiczeń oddechowych i logopedycznych. 

Długość. 7,8 - 9,9 cm. 4 SZT.

55

Drewniany ptaszek - 

piszczałka

Kolorowa piszczałka, idealna do zajęć muzycznych jak również do 

ćwiczeń oddechowych i logopedycznych. 

Wym.: 9 x 5,5 cm 3 SZT.

56 Auto z napędem

Kolorowe samochodziki z wesołymi zwierzątkami.Autka posiadają 

napęd, wykonane są z drewna. Wym.: 6,5 x 5,5 x 4 cm 2 SZT.

57 Pojemnik na kółkach Duży pojemnik na kółkach. Wym.: 58,5 x 39 x 38 cm 2 SZT.

58 Pojemnik

Pojemniki wykonany z tworzywa sztucznego. Poj. 29 LWym.: 43 x 

33 x 35 cm 2 SZT.

59 Pojemnik

Pojemniki wykonanu z tworzywa sztucznego. Poj. 18 L Wym.: 43 

x 33 x 22 cm 2 SZT.

60 Pluszowa przywieszka

Miękka pluszowa zabawka z wieszakiem Krówka, która może być 

doczepiana do poręczy wózka lub stelaża łóżeczka. 

Wys.: 26/43 cm. 1 SZT.

61 Pluszowa przywieszka

Miękka pluszowa zabawka z wieszakiem Hipcio, która może być 

doczepiana do poręczy wózka lub stelaża łóżeczka. 

Wys.: 26/43 cm. 1 SZT.

62

Pluszowy gryzaczek 

Hipcio

Miękki, welurowy zwierzaczek z gumowymi łapkami dla 

najmłodszych.Wys.: 22 cm. 1 SZT.

63

Pluszowy gryzaczek 

Misio

Miękki, welurowy zwierzaczek z gumowymi łapkami dla 

najmłodszych.Wys.: 22 cm. 1 SZT.



64 zestaw książek

W zestawie 4 książeczki harmonijki o długości 98 cm książeczki: 

Moje ciało, Co czuję, Owoce i warzywa, Na wsi. 1 SZT.

65

Miękkie klocki- 

zwierzęta W zestawie 40 klocków wykonanych z miękkiego tworzywa. 1 SZT.

66 Sorter

Drewniany sorter z 10 kolorowymi klockami. Wym.:15 x 15 x 10 

cm 1 SZT.

67 Sorter pudełko

Sorter z 5 elementami o geometrycznych kształtach. Wym.: 16 x 

16 x 7,6 cm 1 SZT.

68 Sorter Farma Sorter z ośmioma zwierzakami. Wym.: 22 x 14 x 13 cm 1 SZT.

69 Kuchenka

Kuchenka dla najmłodszych jeste wyposażona w książke 

kucharksą, któej kartki można odwracać, żyew kolory, światełka, 

dźeieki, ruchome elementy, Żywe kolory, światełka, dźwięki, 

ruchome elementy.

Wymiary opakowania: 29 x 25 x 19 cm

1 SZT.

70 Autobus - pojazd

Autobus, w którym po wciśnięciu czerwonego przycisku wysuwa 

znak STOP i otwierają się drzwi, autobus wydaje różne dźwięki. 

Do zabawki są dołączone 2 figurki. Dł.: 28, wys.: 15,5 cm 1 SZT.

71 Wąż spacerowy 6m

Wąż spacerowy z 26 uchwytami rozmieszczonymi równomiernie 

na 6 metrach długości. Kolor zielony 1 SZT.

72

Wąż spacerowy 6m 

czerwony

Wąż spacerowy z 26 uchwytami rozmieszczonymi równomiernie 

na 6 metrach długości.Kolor czerwony 1 SZT.

73 zabawki do piasku

Zestaw do zabawy w piasku, w skład którego wchodzi okrągłe 

wiaderko o pojemności 3,4L, łopatka, grabki, sitko, młynek, cztery 

foremki, dwa pływaczki oraz konewka. Zestaw składa się z 12 

elementów 1 SZT.

74

Dyski dotykowe zestaw 

I

Zestaw 5 małych i 5 dużych dysków w intensywnych kolorach o 

różnych faktórach zapewniają stymulację wielozmysłową. Wym.: 

małe dyski: 11 x 5 cm, duże 27 x 5 cm. 1 SZT.

75 Wyspa

2 duże, okrągłe elementy, dzięki którym dzieci mogą krzyżować 

ścieżki. Wędrówka po kolorowych elementach doskonali 

równowagę i wzmacnia mięśnie stóp, koryguje płaskostopie. W 

zestawie 2 sztuki, wym. 43 x 7 cm. 1 SZT.

76 Domino dotykowe

Wielkoformatowe domino z dużymi elementami, które mają z obu 

stron porowatą powierzchnię. W zestawie 28 elementów o wym.: 

13 x 6,5 cm 1 SZT.

77

Memory dotykowe- 

przedmioty z otoczenia

Wielkoformatowe domino z dużymi elementami z porowatą 

powierzchnią. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary tafelków 

posługując się wyłącznie dotykiem. W zestawie: 34 elementy o 

wym.: 9 x 9 cm. 1 SZT.

78

Memory dotykowe - 

Natura

Wielkoformatowe domino z dużymi elementami z porowatą 

powierzchnią. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary tafelków 

posługując się wyłącznie dotykiem. W zestawie: 34 elementy o 

wym.: 9 x 9 cm. 1 SZT.

79 Kolczaste piłki

Kolorowe, miękkie piłki z kolcami .W zestawie 4 piłki o różnej 

teksturze i średnicy: 4 - 8 cm 1 SZT.

80 Woreczki

Szeleszczące woreczki szkolne, gimnastyczne przeznaczone do 

zabaw i ćwiczeń terapeutycznych.Woreczki zostały wypełnione 

specjalną folią, która podczas dotykania i ugniatania, szeleści. 

Wym.: 11 x 11 cm 27 SZT.

81 Woreczki fakturowe

Komplet 8 woreczków sensorycznych bez wypełnienia uszytych z 

różnych tkanin. Woreczki mogą być wykorzystywane do 

zróżnicowanej stymulacji dotykowej, pobudzające wszystkie 

zmysły. Wym.: 14 x 18 cm 1 SZT.

82 Gra memo Kształty

Zadaniem gracza jest odnalezienie pary pasujących do siebie 

elementów. 32 sztuk. Wym.: 6 x 6 cm 1 SZT.

83 Piłka

Kolorowa piłka może być wykorzystywana w terapii i rehabilitacji 

dłoni. Wykonana z silikonu, średnica: 5,5 cm. 5 SZT.

84 Piłka ze wstążkami

Skoczna piłka wypełniona płynem i kolorowymi wstążkami, śr. 10 

cm. 2 SZT.

85 Piłki z kuleczkami

3 piłki wypełnione są kolorowymi kulkami z PVC i nietoksycznym 

żelem umożliwiającym przemieszczanie się kulek podczas 

ściskania. Śr.: 10 cm. 1 SZT.

86 Pamięć dźwiękowa

Gra dydaktyczna, która rozwija pamięć, wrażliwość słuchową i 

koordynację słuchowo - wzrokowo - ruchową. W zestawie: 16 

klocków dźwiękowych, kolorowa kostka, plansza, instrukcja, 

notes. Wym. pudełka: 25,5 x 24 x 6 cm. 1 SZT.



87

Środowisko naturalne i 

zwierzęta

Zestaw kart z płytą. Dziecko rozpoznaje źródła znajomych 

dźwięków i zaznacza żetonem odpowiednią odpowiedź. W 

zestawie: 25 dwustronnych kart o wym.:13,5 x 19,5 cm, 150 

żetonów, instrukcja, płyta CD. Gra zapakowana w walizeczkę o 

wym.: 24 x 17 x 6 cm 1 SZT.

88 Zapachowe pojemniki

Zestaw 10 pustych pojemniczków z otworami w wieczkach. 

Pojemniki można wypełnić dowolnymi materiałami zapachowymi. 

Wym. pojemnika: 8 x 4 cm. 1 SZT.

89 Gra Zapachy

W zestawie: 12 fiolek z zapachami różnych owoców, 24 karty o 

wym.: 7 x 7 cm ukazujące owoce. Na odwrocie kart i dnie fiolek 

znajdują się numery umożliwiające dzieciom sprawdzenie 

poprawności wykonania danego zadania. Gra zapakowana w 

pudełko o wym.: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm 1 SZT.

90 Bystre oczko

Gry polegają na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, 

jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę, 

plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa 

i krótki opis przedmiotu. W zestawie: 210 sztywnych, 

dwustronnych tafelków (4,3 x 4,3 cm), 4 duże, sztywne 

dwustronne plansze (23,6 x 33,5 cm), kartonowe pudełko o wym.: 

37 x 22 cm. 1 SZT.

91 Dobre wychowanie

Gra jest doskonałym sposobem na uświadomienie dzieciom jak 

należy się zachowywać i postępować. W zestawie: 24 tabliczki, 45 

żetonów, 32 - stronnicowa książeczka z wierszykami. 1 SZT.

92 Makatka 4 pory roku

Makatka z 24 ruchomymi elementami ukazującymi zmiany w 

krajobrazie i pogodzie. Wym.: 70 x 50 cm. 1 SZT.

93 Makatka

Makatka z 17 ruchomymi elementami ukazująca różne środku 

transportu. Wym.: 70 x 50 cm. 1 SZT.

94 Wyprawka kreatywna

W skład wyprawki wchodzą następujące materiały: 20 pianek o 

wym. 20x30 cm., 2 magiczne klej z aplikatorem, 54 arkusze filcu, 

zestaw kolorowych guziczków, komplet piórek, 100 pomponów w 

kolorach podstawowych, 50 drucików kreatywnych, 250 

piankowych kształtów, 40 dużych jajek kartonowych 10 cm, 100 

kartonowych kwiatów o wys. 6 cm, 25 kul styropianowych o wys. 

7 cm, 200 oczek. 1 KPL

95 Wyprawka na cały rok

W skład wyprawki wchodzą następujące materiały: papier 

rysunkowy biały A4 200 arkuszy, papier rysunkowy biały A3 200 

arkuszy, papier rysunkowy kolorowy A4 160 kartek, blok 

techniczny kolorowy A4 80 kartek w 10 kolorach, papier 

samoprzylepny 40 kolorowych kartek A4, papier transparentny 25 

arkuszy z wzorami na różne okazje, tektura karbowana falista 

srebrna i złota 10 arkuszy, tektura karbowana neonowa 10 kartek 

w 5 kolorach, tektura karbowana falista tęczowa 10 kartek, 

tektura falista metaliczna 10 arkuszy w 5 kolorach, tektura 

karbowana brązowa 50 arkuszy 25 x 35 cm, klej z dozownikiem 1 

l x 2 sztuki, patyczki rozprowadzające klej 30 szt., pastele olejne 

niebrudzące (idealna alternatywa dla kredek świecowych) 300 szt. 

w 12 kolorach, kredki ołówkowe trójkątne 25 kompletów (w 12 

kolorach), 10 kolorowych bibuł karbowanych, farba plakatowa 

niebieska 4x250 ml, farba plakatowa żółta 4x250 ml, farba 

plakatowa zielona 4x250 ml, farba plakatowa czerwona 2x500 ml, 

farba plakatowa biała 1x500 ml, farba plakatowa czarna 1x500 

ml, transparentne bombki o wysokości 6 cm 25 szt., jajka 

styropianowe o wysokości 8 cm 25 szt., nożyczki 12,5 cm 

zaokrąglone 25 szt., mix kwiatów kartonowych 4,5 cm i 8 cm, 

paski dekoracyjne do quillingu 8 kompletów, plastelina 216 

wałeczków. 1 SZT.

96

Zestaw perkusyjny - 10 

instrumentów

Zestaw 10 instrumentów w poręcznej torbie. Zawiera: parę 

marakasów, parę kastanietów, tamburyn, trójkąt, parę klawesów, 

jingle stick,guiro, parę talerzy na palce, drewniany shaker i 13 

dzwonków na rączce. 1 SZT.

97 Mini zestaw muzyczny

Zestaw czterech instrumentów, w skład którego wchodzą: 

tamburyn z membraną, dzwonki diatoniczne 8-tonowe z 

pałeczkami, para marakasów, para grzechotek. Zestaw 

umieszczony w drewnianej skrzyneczce o wym. 35 x 28 x 6,5 cm 1 SZT.

98 Pacynki

W zestawie 5 pacynek: miś, żaba, krowa, kaczka i panda. Wym.: 

wysokość 23 cm 1 SZT.



99 Chusty do ćwiczeń

Zestaw sześciu miękkich, przyjaznych w dotyku, chust, w 

przepięknych barwach. Chusty można zwijać, podrzucać, łapać, 

przeciągać, jak i wykonywać określone ćwiczenia, na przykład 

stopy.Wym.: 50 x 50 cm 3 SZT.

100

Chusta spadochron 

6m,12 uchwyt Chusta animacyjna o średnicy 6 metrów z 12 uchwytami 1 SZT.

101 Piłki emocje

Zestaw sześciu kolorowych piłek z twarzami pokazującymi różne 

emocje. Śr.: 20 cm 1 SZT.

102 Szarfy 4 szt.

Zestaw 4 szt. szarf w 4 kolorach. Wym.: obwód 96 cm, szerokość 

5 cm 6 KPL

103

Bezpieczeństwo w życiu 

codziennym

Seria edukacyjnych plansz i kart, których celem jest nabycie przez 

dzieci umiejętności dostrzegania i unikania różnych 

niebezpieczeństw. 4 plakaty ilustrują sceny z życia codziennego: 

kuchnia, korytarz, łazienka i ogród. W zestawie: 4 magnetyczne 

plansze o wym.: 53 x 32,5 cm, 40 kart magnetycznych o wym.: 

4,25 x 4,25 cm oraz 4,25 x 2,55 cm, 25 kart o wym.: 8 x 12 cm 1 SZT.

104

Zasady Bezpieczeństwa - 

zestaw kart

Zestaw 30 kart pomagających zrozumieć trudne i niebezpieczne 

sytuacje oraz wyjaśniający jak się w tych sytuacjach zachować. 

Na kartach przedstawiono 6 historii: wypadek na rowerze, 

centrum handlowe, winda, basen, obcy, pożar. W zestawie: 30 

kart. Wym. opakowania.: 28 x 20 x 5 cm. 1 SZT.

105

Pozytywne zachowania: 

zdrowie i 

bezpieczeństwo

Gra pomaga uświadomić dzieciom jak ważne jest odpowiednie 

zachowanie i co robić by nie narażać swojego zdrowia i 

bezpieczeństwa i jest przeznaczona do pracy w grupach.System 

autokorekty umożliwia sprawdzenie prawidłowości odpowiedzi. W 

grze może jednocześnie uczestniczyć 12 dzieci. W zestawie:12 

plansz, 12 znaków, przewodnik. 1 SZT.

106 Plansza

Dwustronnie laminowana plansza informacyjna przedstawiająca 

zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wym.: 70 x 100 

cm 1 SZT.

107 Emocje - pacynki

W zestawie: 6 pacynek (4 z nich są dwustronne, o dwóch różnych 

twarzach), płyta MP3 (polska wersja językowa) zawierająca 

nagrania 2 pełnych historyjek wraz z muzyką i dialogami, skrypt z 

tekstami historyjek, przewodnik metodyczny z zajęciami 

dotyczącymi tematu emocji. 1 SZT.

108 Puzzle Emocje

Gra składa się z 10 różnych układanek z puzzli i 10 kart ze 

wzorami, wykonanych z grubego i trwałego kartonu. Puzzle o 

dużych wymiarach, przedstawiają zdjęcia, na których dzieci i 

dorośli przeżywają różne emocje. Puzzle pozwalają powoli 

podnosić stopień trudności zabawy, gdyż układanki składają się z 

3, 4 i 6 elementów. Aby ułatwić ich rozpoznawanie i łączenie w 

jedną całość, fragmenty oznaczone są na odwrocie odrębnymi 

kolorami. Karty ze wzorami przedstawiające z jednej strony 

zdjęcie twarzy wyrażającej emocję i z drugiej ikonę tej samej 

emocji. Wym.: puzzli 15,6 x 15,6 cm, karty: 5,8 x 5,8 cm. 

Wym.opakowania: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm 2 SZT.

109 Robię miny

Makatka wykonana z filcu przedstawiająca twarz, ruchome 

elementy (oczy, brwi, usta) są wykonane z filcu i podklejone 

rzepem umożliwiającym ich łatwe przypinanie i odpinanie. W 

zestawie: makatka o wym.: 50 x 70 cm, 22 filcowe elementy z 

rzepem. 1 SZT.

110 Stemple emocje

Zestaw 10 stempli pokazujących różne emocje, stemple są 

zrobione z drewna i gumy. Wym.: śr. 2,5 x 3,5 cm 1 SZT.

111 Memory - humory gra

Gra przeznaczona dla 2 - 8 graczy.Składa się z 48 tafelków 

tworzących 24 pary. Na początki gry wszystkie tafelki należy 

obrócić obrazkami do dołu. Zadaniem graczy jest odkrycie 2 

tafelków z tymi samymi obrazkami. Jeśli gracz odkryje parę, 

zatrzymuje ją, jeśli nie, ponownie zakrywa tafelki. Wygrywa gracz, 

który zbierze najwięcej par. W zestawie: 48 tafelków o wym.: 7,5 

x 7,5 cm, kartonowe opakowanie o wym.: 27,5 x 18,5 x 3,5 cm 1 SZT.

112

Rozwiązywanie 

konfliktów kłamstwo

Zestaw składa się z 7 prostych historii ukazujących sposoby 

rozwiązywania różnych konfliktów oraz konsekwencje 

podejmowania dobrych lub złych decyzji. Rozwój każdej historii 

jest przedstawiony na 4 kartach z ilustracjami, 2 ostatnie karty są 

dwustronne i pokazują dwa możliwe zakończenia. 1 SZT.



113

Rozwiązywanie 

konfliktów w domu

Zestaw składa się z 7 prostych historii ukazujących sposoby 

rozwiązywania różnych konfliktów oraz konsekwencje 

podejmowania dobrych lub złych decyzji. Rozwój każdej historii 

jest przedstawiony na 4 kartach z ilustracjami, 2 ostatnie karty są 

dwustronne i pokazują dwa możliwe zakończenia. 1 SZT.

114

Dobre obyczaje - 

środowisko

Gra skojarzeniowa przeznaczona dla dzieci w wieku 3 lat i 

starszych. Zabawa ma utrwalać odpowiednie postawy i szacunek 

dla środowiska naturalnego. Zadaniem graczy jest znalezienie 17 

par różnych postaw i określenie, jakie zachowanie jest właściwe, a 

jakie nie. Gra posiada system samokontroli na odwrocie 

umożliwiający sprawdzenie poprawności odpowiedzi. W zestawie: 

34 karty (9 x 9 cm), przewodnik metodyczny. 1 SZT.

115 Pory roku - gra

Ilustracje prezentują scenerie z 4 pór roku. Dziecko 

przyporządkowuje planszom tafelki z motywami 

charakterystycznymi dla danego okresu. W zestawie: 4 plansze, 

32 okrągłe tafelki o śr. 4cm. Wym. opakowania: 27,5 x 18,5 x 3,5 

cm 1 SZT.

116 Zegar - plansza

Plansza edukacyjna Zegar pokazuję budowę zegara tarczowego i 

różne sposoby zapisu godziny. Na odwrocie znajdują się zegary 

(klasyczny i elektroniczny), z których dziecko odczytuje godzinę. 

Format: 61 x 86 cm. Plansza dwustronnie laminowana. 1 SZT.

117 4 pory roku

Kartonowa aplikacja przedstawiająca zmiany zachodzące w 

naturze podczas poszczególnych pór roku. Wys.: 63 cm 1 SZT.

118 Puzzle "Moje życie"

Puzzle ukazujące kluczowe momenty w życiu każdego 

człowieka.Puzzle układa się wokół okrągłego elementu 

ukazującego różne etapy życia człowieka. W zestawie: 48 

elementów tworzących układankę o średnicy 49 cm i grubości 6 

mm i okrągły, środkowy element. Puzzle zapakowane w 

kartonowe pudełko o wym.: 30 x 21 x 10 cm 2 SZT.

119

Puzzle edukacyjne Mój 

dzień

Puzzle edukacyjne ukazujące rutynowe czynności w ciągu dnia 

przygotowują dziecko do nauki czasu. Puzzle układa się wokół 

okrągłego elementu z zegarem. Zamieszczone na puzzlach 

ilustracje zegarów wskazujących czas pomogą dzieciom 

odpowiednio ułożyć wskazówki na głównym zegarze, pomogą 

również zapamiętać stałe pory wykonywania czynności takich jak 

wstawanie i jedzenie posiłków. W zestawie: 48 elementów 

tworzących układankę o średnicy 49 cm i grubości 6 mm i okrągły 

środkowy element. Puzzle zapakowane w kartonowe pudełko o 

wym.: 30 x 21 x 10 cm. 1 SZT.

120

Plansza tematyczna 

Plac budowy

Wydrukowana na kartonie plansza przedstawiająca plac 

budowy.Duży format pozwala na wykorzystanie planszy podczas 

pracy z grupą dzieci. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom 

poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, 

rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą w nauce 

języków obcych. Format: 68 x 48 cm 1 SZT.

121

Plansza tematyczna 

Pokój dziecięcy

Wydrukowana na kartonie plansza przedstawiająca wnętrze 

dziecięcego pokoju .Duży format pozwala na wykorzystanie 

planszy podczas pracy z grupą dzieci. Plansze tematyczne 

umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 

wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są 

doskonałą pomocą w nauce języków obcych. Format: 68 x 48 cm 1 SZT.

122 Plansza Kuchnia

Wydrukowana na kartonie plansza przedstawiająca wnętrze 

kuchni.Duży format pozwala na wykorzystanie planszy podczas 

pracy z grupą dzieci. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom 

poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, 

rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą w nauce 

języków obcych. Format: 68 x 48 cm 1 SZT.

123 Plansza ścienna

Plansza ścienna zawierająca zasady zdrowego odżywiania. Wym.: 

70 cm x 100 cm 1 SZT.

124

Plansza tematyczna 

Miasto

Wydrukowana na kartonie plansza przedstawiająca miasto .Duży 

format pozwala na wykorzystanie planszy podczas pracy z grupą 

dzieci. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie 

otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają 

wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą w nauce języków 

obcych. Format: 68 x 48 cm 1 SZT.



125 Ekosystem jeziora

Plansza edukacyjna przedstawia ekosystem jeziora i 

reprezentatywne dla tego środowiska gatunki zarówno roślin jak i 

zwierząt, z zaznaczeniem gatunków chronionych, leczniczych i 

trujących. Każdy okaz jest podpisany polską i łacińską 

nazwą.Wym.: 100 x 70 cm 1 SZT.

126 Zestaw 48 liter

Zestaw 48 dużych, drukowanych liter magnetycznych wykonanych 

z twardego, kolorowego plastiku. Wym. liter: 3,5 x 2 cm 1 SZT.

127 Stemple Małe Litery

Stemple piankowe z alfabetem małych liter. W zestawie 30 stempli 

o średnicy 7,5 cm 1 SZT.

128 Stemple Duże Litery

Stemple piankowe z alfabetem dużych liter. W zestawie 26 stempli 

o średnicy 7,5 cm 1 SZT.

129 Puzzle "Alfabet"

Drewniana układanka przedstawia litery alfabetu. W zestawie: 26 

liter - puzzli, drewniana podstawka o wym.: 22,5 x 12,5 x 2,5 cm 1 SZT.

130 Poznaję literki

Zadaniem malucha jest połączenie puzzla z literą z elementem z 

obrazkiem. W zestawie: 60 puzzli o wym.: 5 x 5 cm, kostka do 

gry. 1 SZT.

131 Klocki litery i sylaby Klocki litery i sylaby. W zestawie 18 klocków o wym.: 4 x 4 cm 1 SZT.

132 książeczka o Uczuciach

Czym jest plotka i dlaczego czasami potrafi spłatać nam figla? 

Dlaczego zazdrość to złe uczucie? Co to znaczy mieć dobre 

serduszko? Format: 16,5 x 22 cm, objętość: 32 str. Oprawa: 

miękka szyta. 1 SZT.

133

Uczymy się na błędach- 

książeczka

Wystarczy odrobina nieuwagi, żeby sprawić przyjaciołom 

przykrość lub narazić ich na niebezpieczeństwo. Czego nauczą 

Maksa nowe przygody? Format: 16,5 x 22 cm, objętość: 40 str. 

Oprawa: miękka szyta. 1 SZT.

134

dbamy o zdrowie- 

książeczka

jak dba o zdrowie, dlatego dzielnie zniósł wizytę u dentysty i 

przekonał się, że szczepienie to nic strasznego. Poznał również 

sekret pewnej gadającej łyżeczki od syropu na kaszel. Format: 

16,5 x 22 cm, objętość: 32 str. Oprawa: miękka szyta. 1 SZT.

135

Chcę mieć zwierzątko- 

książeczka

Zaprzyjaźnia się z mieszkającą tam świnką morską i od tej pory 

marzy tylko o własnym zwierzątku. Gryzoń, żabka, a może 

hodowla ślimaków? Format: 16,5 x 22 cm, objętość: 40 str. 

Oprawa: miękka szyta. 1 SZT.

136

Maks i szczepienie- 

książeczka

Maksa czeka pierwsze w życiu szczepienie. Hipcio bardzo się boi, 

dlatego wymyśla przeróżne sposoby, by pozostać w domu. 

Okazuje się jednak, że mama Maksa nie daje się tak łatwo 

oszukać… Format: 200x190 mm Objętość: 10 str. Oprawa: 

sztywnostronicowa 1 SZT.

137

Maks i dentysta- 

książeczka

Maksa strasznie rozbolał ząb. Mama chce zaprowadzić 

hipopotamka do dentysty, lecz Maks ze strachu chowa się za 

szafą. Jak naprawdę wygląda wizyta u stomatologa? Może wcale 

nie ma się czego bać? Format: 200x190 mm Objętość: 10 str. 

Oprawa: sztywnostronicowa 1 SZT.

138 Tablet sensoryczny

W zestawie: drewniana taca, dwustronna tablica: do pisania kredą 

i zmywalnym mazakiem, piasek, grzebień do piasku, 3 kawałki 

kredy, gąbka, flamaster do pisania po tablicy magnetycznej. Wym. 

opakowania: 32,5 x 23,5 x 9 cm 1 SZT.

139 Dotykowe karty

W zestawie: 12 dwustronnych tabliczek z liczbami i znakami 

matematycznymi o wym.: 9 x 9 cm, 7 tabliczek ze wzorami o 

wym.: 18,8 x 9 cm, 4 tabliczki ze wzorami o wym.: 13,9 x 13,9 

cm. Gra zapakowana w pudełko o wym.: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm 1 SZT.

140 Ołówki do nauki pisania

Ołówek grafitowy z gumką, idelany do nauki pisania, posiada 

trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni oraz miękki 

grafit - twarość HB. W opakowaniu 12 ołówków. 1 SZT.

141

Układ sloneczny - 

dmuchany model

W zestawie modele 8 planet: Jowisza - 36 cm, Saturna - 28 cm (z 

pierścieniem), Neptuna - 23 cm, Urana - 23 cm, Wenus 19 cm, 

Ziemi 19 cm, Marsa - 15 cm, Merkurego - 15 cm, a ponadto 

Plutona 13 cm , Słońce - 58 cm i Księżyc- 13 cm. Każdy model 

posiada haczyk umożliwiający zawieszenie. Do zestawu dołączona 

jest instrukcja w języku angielskim w której znajdują się 

podstawowe informacje na temat planet Układu Słonecznego, ich 1 SZT.

142 Atlas Świata dla dzieci

Na 7 dużych mapach przedstawiono nie tylko kontynenty, ale 

również najciekawsze informacje na ich temat. Na kartach 

znajduje się 15 notesów, w których, w przystępny sposób 

zaprezentowano mieszkańców poszczególnych części świata, ich 

zwyczaje i tradycje oraz występujące tam rośliny i zwierzęta. Ilość 

stron: 42, oprawa: twarda, wym.: 23 x 26 cm. 1 SZT.



143 Atlas Europy dla dzieci

Na 6 dużych mapach przedstawiono nie tylko nasz kontynent, ale 

również najciekawsze informacje na jego temat. Na kartach 

znajduje się 12 notesów, w których, w przystępny sposób 

zaprezentowano mieszkańców poszczególnych krajów, ich 

zwyczaje i tradycje, znane osoby, nie tylko te żyjące obecnie, ale 

również najsłynniejszych Europejczyków znanych z historii. W 

atlasie pokazano również występujące w Europie rośliny i 

zwierzęta. Ilość stron: 42, oprawa: twarda, wym.: 23 x 26 cm. 1 SZT.

144 Angielskie słówka

Kolorowe i wesołe memory do nauki języka angielskiego. Pary 

tafelków mają takie same obrazki, ale różnią się podpisami, na 

jednej z kart widnieje polska, na drugiej angielska nazwa. W 

zestawie: 70 kartoników, słownik. Wym. opakowania: 27 x 18 x 3 1 SZT.

145 Angielski dla dzieci

Piosenki są wyjątkowym pakietem (książka + płyta CD), 14 

melodyjnych piosenek. 1 SZT.

146

Karty do nauki 

angielskiego

50 dwustronnych kart do nauki języka angielskiego. Wym. 

opakowania: 19,3 x 14,2 x 5 cm 1 SZT.

147 Gra w kolory

Gra przeznaczona dla 1 - 4 dzieci w wieku 3 lat i starszych. 

Zadaniem dziecka jest jak wypełnienie wszystkich pustych pól na 

planszy kolorowymi żetonami. W zestawie: 4 plansze (dom, 

farma, akwarium, nad jeziorem), po 15 kolorowych żetonów w 

każdym kolorze (żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, 1 SZT.

148 Grube walce w trójkącie

Walce w 4 kolorach i 4 wysokościach do układania według tych 

cech. Wym. podstawy: 20 cm x 20 cm. 1 SZT.

149 Cukierki XXL

Gracz wyrzuca 3 kostki z kolorami i szuka wśród 41 cukierków w 

kolorach wskazanych przez kostki, jest tylko jeden taki cukierek, 

więc zadanie nie jest proste. W zestawie : 41 drewnianych 

cukierków (13 x 7 cm), mata i 3 kolorowe kostki. 1 SZT.

150 Maxi lotto-kolory

W zestawie 12 plansz: 6 kolorowych, 6 czarno-białych oraz 36 

kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów widocznych na 

planszach. Na kolorowych planszach znajduje się 6 zdjęć 

przedmiotów w 1 kolorze: podstawowym (żółty, czerwony, 

niebieski) bądź pochodnym (zielony, pomarańczowy, fioletowy), 

na szarej planszy, po 1 z przedmiotów z każdej planszy. Zadaniem 

gracza jest znalezienie wszystkich kart z przedmiotami 

widocznymi na planszy. W zestawie: 36 sztywnych wyciętych, 1 SZT.

151

Kolory Warzywa i 

Owoce

Drewniana plansza z kolorami oraz tabliczki z obrazkami warzyw i 

owoców. Zadaniem dziecka jest dopasowanie tabliczki do 

odpowiedniego koloru na planszy. Wym.: 32 x 32 x 0,9 cm 1 SZT.

152 Stemple Cyfry i Znaki

Stemple piankowe z cyframi od 1 do 9 oraz znaki podstawowych 

działań matematycznych. W zestawie 15 stempli o średnicy 7,5 cm 1 SZT.

153

Magnetyczne literki i 

cyferki

Cyferki i literki, z których można układać działania matematyczne, 

wyrazy oraz krótkie zdania na tablicach magnetycznych. Wym.: 

literek: 5,5 cm 1 SZT.

154 Puzzle liczbowe 1-10

Poznawanie liczb 1 - 10 może stać się bardzo atrakcyjną zabawą, 

gdy damy dziecku drewniane puzzle - węża. Czytelne i kolorowe 

uczą dziecko pojęcia liczby. Wym.: 44 x 6,5 cm. 1 SZT.

155 Puzzle 1-5

Złóż razem wszystkie elementy układanki. Umieść zwierzęta w 

odpowiednich miejscach, naucz się liczyć do 5 i ćwicz małą 

motorykę. W zestawie: 6 kartonowych puzzli, 15 kolorowych 

drewnianych elementów. Wymiary: 28 x 28 x 2,5 cm. 1 SZT.

156 Cyferkowe tafelki 1-24

Produkt niezwykle pomocny w nauczaniu podstaw matematyki. 

Przyciągający wizualnie materiał jest istotnym czynnikiem 

zachęcającym do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zwłaszcza 

te dzieci, które mają problemy z liczeniem. Doskonały jako pomoc 

do pracy indywidualnej z dzieckiem, a także do zajęć grupowych. 

Wszystkie części wykonane są z filcu, gumowy spód 1 SZT.

157 Puzzle 1-10

Wyłamywane kartoniki prezentują kolejne cyfry od 1 do 10. 

Zabawa zestawem polega na dopasowaniu znaku do 

symbolizowanej przez niego grupy elementów. Dziecko może 

wykonywać ćwiczenie dowolnie, analizując jedynie aspekt 

mnogościowy liczby lub według narzuconego przez producentów 1 SZT.

158 Puzzle od 1 do 10

Drewniane puzzle, dzięki którym dzieciom łatwiej będzie 

zapamiętać wartość liczb od 1 do 10. To nie tylko doskonała 

zabawa, ale również ćwiczenie umiejętności motorycznych, 

precyzji ruchów i logicznego myślenia. Wym.: 30x30x1 cm. 1 SZT.

159

Puzzle logiczne - 

wielkości

Układanka opiera się na koncepcji klasyfikowania produktów 

według dwóch kryteriów. Drewniane puzzle wprowadzające do 

sortowania według wielkości . Wymiary: 21 x 21 cm, ilość 1 SZT.

160 Puzzle logiczne - liczby

Układanka opiera się na koncepcji klasyfikowania produktów 

według dwóch kryteriów. Drewniane puzzle pomagają poznać i 

zpaamiętać wartość liczb od 1 do 5 . Wymiary: 23,5 x 23,5 cm, 

ilość elementów: 25. 1 SZT.

161 Figurogram

Zabawka wykonana jest z drewna bukowego i składa się z trzech 

drewnianych podstawek, w których wyżłobione zostały wgłębienia 

ułatwiające układanie drewnianych klocków. Zabawa nie tylko 

rozwija koordynację wzrokowo - ruchową, precyzję i dokładność 

ruchów najmłodszych, ale także uczy porządkowania, sortowania i 

pomaga zapamiętać podstawowe figury geometryczne. Wymiary 1 SZT.

162 Puzzle Montessori

Zestaw 3 drewnianych układanek z kołeczkami o wym.: 20 x 20 

cm 1 SZT.

163 Wieża

Pomoc Montessori. Zestaw zawiera dziesięć drewnianych kostek w 

naturalnym kolorze drewna, których wielkość rośnie stopniowo od 

1 do 10 cm³. Pomoc służy do uświadomienia dzieciom różnic 

pomiędzy poszczególnymi elementami, umiejętności ich 1 SZT.



164

Języczkowe przygody i 

inne bajeczki 

logopedyczne

Książka zawiera ćwiczenia – umiejętnie wplecione w treść bajek. 

Usprawniają one artykulatory, uczą prawidłowego oddechu, 

kształtują słuch fonemowy, ponadto rozwijają mowę 

opowieściową, kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-

skutkowego (rozmowa na temat treści bajek, historyjek 

obrazkowych), a także rozwijają motorykę rąk (kolorowanie, 1 SZT.

165 Książeczka

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym, które z sukcesem zakończyły pierwszy etap 

pracy korekcyjnej i są gotowe utrwalić wymowę głosek: ś, ź, ć, dź, 

s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz je różnicować. Książka zawiera cenny 

materiał do ćwiczeń dykcyjnych, teatralnych i wokalnych. 1 SZT.

166 Płyn do baniek 1 Płyn do baniek mydlanych 1 l 1 SZT.

167 Płyn do baniek 5 Plyn do baniek mydlanych 5l 1 SZT.

168

Obręcz do baniek 

mydlanych

Wygodna rączka powlekana wysokiej jakości tworzywem 

sztucznym. Sama obręcz powlekana jest specjalnym materiałem 

bardzo dobrze nasiąkającym płynem. Obwód obręczy ok. 50 cm 1 SZT.

169 Wibrator logopedyczny

Wibrator logopedyczny kompaktowy to narzędzie do masażu 

zewnątrzustnego, polecany w codziennej terapii logopedycznej. 

Masaż pobudza obwodowy system sensoryczny i reguluje napięcie 

mięśni twarzy, a także usuwa zmęczenie mięśniowe, łagodzi bóle i 

relaksuje. W zestawie znajdują się trzy głowice masujące, jednak 

możliwy jest masaż bez użycia głowic, a jedynie za pomocą trzech 

kuleczek znajdujących się na końcu urządzenia. Wibrator jest 1 SZT.

170 Gwizdek plastikowy Gwizdek platikowy 1 szt 1 SZT.

171 Fotografie Żywność

W zestawie: 50 kolorowych zdjęć wykonanych z twardego kartonu 

o wym.: 19,5 x 13,5 cm przedstawiających żywność, podkładka 

pod zdjęcia, walizeczka o wym.: 24 x 17 x 5 cm 1 SZT.

172 Zdjęcia zwierząt

W zestawie: 50 kolorowych zdjęć wykonanych z twardego kartonu 

o wym.: 19,5 x 13,5 cm przedstawiających zwierzęta w ich 

środowisku naturalnym, podkładka pod zdjęcia, walizeczka o 

wym.: 24 x 17 x 5 cm. 1 SZT.

173

Piosenki dla 

przedszkolaka+CD

Ksiązka zawiera nuty, tekst i ilustracje. Pośród piosenek m.in.: 

Leśna kołysanka, Owocowy blues, Skrzaty, Deszczowa piosenka. 

Do książeczki dołączona jest płyta CD z nagraniem piosenek 

wykonanych przez dzieci oraz wersję instrumentalną utworów. 

Ilość stron: 24, format: 20x19 cm, miękka oprawa. W komplecie 1 SZT.

174

Piosenki dla 

przedszkolaka cz. 2

Ksiązka zawiera nuty, tekst i ilustracje. Pośród piosenek m.in.: 

Moja mama, Mój pies, Chlipacze. Do książeczki dołączona jest 

płyta CD z nagraniem piosenek wykonanych przez dzieci oraz 

wersję instrumentalną utworów. Ilość stron: 24, format: 20x19 1 SZT.

175

Pisenki dla 

przedszkolaka cz. 3

Ksiązka zawiera nuty, tekst i ilustracje. Pośród piosenek m.in.: 

Rumiankowe pola, Czarodziejskie sny, Dźwięki, Jesienne sny. Do 

książeczki dołączona jest płyta CD z nagraniem piosenek 

wykonanych przez dzieci oraz wersję instrumentalną utworów. 

Ilość stron: 24, format: 20x19 cm, miękka oprawa. W komplecie 1 SZT.

176

Piosenki dla 

przedszkolaka cz. 4

Ksiązka zawiera nuty, tekst i ilustracje. Pośród piosenek m.in.: 

Rodzina, Tata czarodziej, Moja mama, Moja starsza siostra mówi, 

Każdy śmieje się inaczej, Dobrze, że jesteś. Do książeczki 

dołączona jest płyta CD z nagraniem piosenek wykonanych przez 

dzieci oraz wersję instrumentalną utworów. Ilość stron: 24, 1 SZT.

177

Piosenki dla 

przedszkolaka cz. 5

Ksiązka zawiera nuty, tekst i ilustracje. Pośród piosenek m.in.: 

Budzik, Dwie skarpetki, Piłeczka, Jestem małym przedszkolakiem. 

Do książeczki dołączona jest płyta CD z nagraniem piosenek 

wykonanych przez dzieci oraz wersję instrumentalną utworów. 

Ilość stron: 24, format: 20x19 cm, miękka oprawa. W komplecie 1 SZT.

178 Muzyczne tuby

Zestaw 8 kolorowych tub muzycznych, wykonanych z miękkiego, 

lekkiego tworzywa. Każda z nich wydaje inny dźwięk przy 

uderzeniu, odpowiednio: do, re, mi... 1 SZT.

179 Gwizdek zwierzątko

Drewniany gwizdek z postacią uroczego zwierzątka. Pociąganie i 

wsuwanie ruchomego elementu pozwala na modulowanie dźwięku. 

Wym.: 3,5 x 2 x 12 cm 1 SZT.

180 Kolorowe marakasy

Para kolorowych marakasów wykonanych z drewna. Wym.: 20 x 6 

x 6 cm 1 SZT.

181 Duży tamburyn Duży plastikowy tamburyn z rączką, z 8 parami talerzyków. 1 SZT.

182

Deszczyk "Metalowe 

koraliki"

Instrument, w którym przesypujące się koraliki wydają odgłosy 

kojarzące się z deszczem. Długość 30 cm 1 SZT.

183

Kolorowe dzwonki 

diatoniczne 15-tonowe

Kolorowe dzwonki diatoniczne 15-tonowe - altowe. Wym.: 45 x 15 

x 6 cm 1 SZT.

184

Trójkąt ze stalową 

pałeczką 10 cm Trójkąt ze skórzanym uchwytem i metalową pałeczką. Dł.: 10 cm 1 SZT.

185 Jajka grzechotki - 2 szt. 2 jajka grzechotki 1 SZT.

186 Kastanieta drewniana Drewniana kastanieta z rączką. 1 SZT.

187

Klocki Middle Blocks - 

240 el.

Zestaw 240 różnokolorowych klocków pakowany w plastikowy 

pojemnik z przykrywką. Klocki charakteryzują się ogromną 

wytrzymałością, różnorodnością kształtów co pozwala tworzyć 

ciekawe budowle - począwszy od barwnych domków a na pięknych 

zamkach, wieżach skończywszy. Pobudzają kreatywność oraz 

doskonale rozwijają zdolności manualne. Wym podwójnego 

klocka: 6 x 7 cm 1 SZT.



188

Mammutico 230 - 

niebiesko-żółte

Mammutico Mini można traktować jak płaskie puzzle lub klocki 

przestrzenne.  Jeden komplet Mammutico Mini składa się ze 230 

różnych części w dwóch kolorach, w skład których wchodzą: wafle 

(małe 20 szt., średnie 4 szt., duże 2 szt.), duży wafel z wyciętym 

kołem - 2 szt., koło - 2 szt., kostki - 176 szt., makarony (długie 4 

szt., średnie 12 szt. i krótkie 2 szt.), grabie (małe 4 szt., duże 4 

szt. i podwójne 6 szt.) 1 SZT.

189

Miękka szeleszcząca 

książeczka

Miękka książeczka z ośmioma obrazkami. Posiada elementy 

dotykowe o różnej fakturze oraz dźwiękowe w postaci zabawnej 

piszczałki. Żywe kolory oraz różnorodne materiały zachęcają do 

odkrywczej zabawy.Wym.: 9 x 9 cm 1 SZT.

190

Miękka książeczka 

rozkładana

Miękka książeczka w postaci rozkładanej harmonijki. Posiada 

obrazki w żywych, zachęcających kolorach.Jej atrakcją są efekty 

dźwiękowe, niektóre ze stron szeleszczą, grzechocą, a jeszcze 

inna po naciśnięciu piszczy.Wym.: 13 x 12 cm 2 SZT.

191

drewniane klocki 

pociąg, farma

W zestawie: 24 elementy.Wymiary opakowania: 40,8 x 12,5 x 

10,5 cm. 1 SZT.

192 Ciąganka

Kolorowa owieczka - ciąganka podczas zabawy porusza uszkami, 

zachęcając dzieci do ćwiczenia umiejętności motorycznych. 

Zabawka wykonana z drewna, wym.: 17,5 x 14,5 cm 1 SZT.

193

Duże piłki woreczki 

rehabilitacyjne 2 kg

Kolorowa piłka jest wypełniona kuleczkami zanurzonymi w 

nietoksycznym żelu. Podczas ćwiczeń dopasowuje się do kształtu 

ciała, a kulki przemieszczając się, dodatkowo masują skórę i 

pobudzają krążenie krwi. Piłki rehabilitacyjne zalecane są do 

gimnastyki korekcyjnej i wyrabiania nawyku trzymania właściwej 

postawy ciała ponadto ćwiczenie z użyciem piłek wzmacnia 

mięśnie i stymuluje zmysł dotyku. Waga: 2 kg 1 SZT.


