L.p.

1.

Nazwa

Dywan

ilość
sztuk/komplet Parametryzacja nie gorsza niż:
ów
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do żlobka

2

Kolorowy dywan o wymiarach (+/-20%) 2,4 x 3,4 m. Materiał 100% runa PP heat-set frise, wysokość runa 7-8mm,
spód dywanu wykończony klejonką kauczukową, przystosowany do używania na podłogach podgrzewanych. Posiada
Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wzór dywanu przyjazny dla
dziecięcego środowiska np. kwiaty, misie, chmurki itp. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Gwarancja min. 24
miesiące.

2.

Bujak

2

Bujak do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla najmłodszych.
Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary bujaka: 70 x 30 x 52 cm (+/20%). Bujak w formie zwierzątka na którym dziecko może usiąść np. piesek, kotek, konik itp. Kolorystyka do ustalenia
z Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

3.

Pufa zwierzątko/owoc

2

Miękka, wypełniona granulatem pufa w kształcie zwierzątka, owocu lub warzywa np. wieloryba, psa lub banana.
Pokrowiec wykonany z poliestru. Wymiary: 75-95x 70-75 x 50-80 cm (+/-20%).

2

Miękka poducha z bawełnianym/welurowym pokrowcem, spełniająca funkcję dekoracyjną, a także rozwijającą
wyobraźnię dziecka i stanowiącą podparcie dla ciała i miejsce do siedzenia. Wymiary 65-75x 80-95 cm (+/-20%).
Poducha wielokolorowa w formie zwierzątka np. myszki, psa, kotka, biedronki itp. Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

2

Miękka poducha z pokrowcem z bawełny lub ekoskóry, spełniająca funkcję dekoracyjną, a także rozwijającą
wyobraźnię dziecka i stanowiącą podparcie dla ciała i miejsce do siedzenia. Wymiary 78 x 82 cm (+/-20%). Poducha
wielokolorowa w formie zwierzątka np. pszczółki, misia, myszki, psa, kotka, biedronki itp. Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

4.

5.

Poducha mniejsza

Poducha większa

6.

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna

2

7.

Materac prostokątny

1

8.

Skrzynia na zabawki

6

Ścianka wykonana z kolorowej płyty MDF. Wymiary w granicach: 118-130 x 75-105 cm (+/-20%). Zawiera elementy
ćwiczące motorykę dziecka np. suwak do zasuwania, rowki do przesuwania drewnianego klocka, a także materiały
pobudzające sensorykę n.p. sztuczna trawa, welur, elementy dźwiękowe. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
Gwarancja min. 24 miesiące.
Miękki materac, obszyty materiałem PCV, z obrzeżem mocowanym na rzepy w formie trawki, fal morskich, kwiatków
itp. Wymiary (+/-20%) 133 x 50 x 5 cm. W komplecie 2 sztuki. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Gwarancja min. 24 miesiące.
Skrzynia plastikowa z pokrywką, wyposażona w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski
oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze. Pojemność 50-55 litrów. Wymiary 55-60 x 35-40x 38-43 cm (+/20%). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

1

Basen kulkowy w formie trójkąta lub kwadratu/prostokąta z możliwością ustawienia w kącie sali zabaw. Posiada
kolorowe aplikacje. Wymiary podłogi basenu 140x140 cm (+/-20%). Ścianki składają się z min. 3 elementów w
przypadku trójkątnego wymiaru lub 4 w przypadku czworoboku. W zestawie kolorowe piłki o średnicy 6,00-6,5 cm w
ilości 1000 szt w przypadku trójkątnego wymiaru lub 1500 w przypadku czworoboku. Ścianki basenu pokryte są
tkanina pcv ułatwiającą czyszczenie, ścianki wypełnione są miękkim tworzywem sztucznym zapewniającym
równocześnie zabezpieczenie przed wypadnięciem piłeczek z basenu. Wysokość ścianek (boków): od 30 do 40 cm.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

10. Bujak

4

Bujak do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla najmłodszych.
Materiał wykonania twarde tworzywo sztuczne. Wymiary bujaka: 86 x 29 x 43 cm (+/-20%). Bujak w formie
zwierzątka na którym dziecko może usiąść np. piesek, kotek, konik itp. Posiada dwa uchwyty do trzymania podczas
korzystania umieszczone po bokach głowy zwierzątka. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Gwarancja min. 24
miesiące.

11. Pojazd betoniarka

4

Zabawka autko betoniarka z figurką kierowcy betoniarki. Wymiary autka 25-30 cm (+/-20%). Autko wielokolorowe.

12. Pojazd wywrotka

4

Zabawka autko wywrotka z 2 figurkami kierowcy i pasażera Wymiary autka 25-30 cm (+/-20%). Autko
wielokolorowe.

13. Pojazd spychacz

4

Zabawka autko spychacz z 1 figurką kierowcy. Wymiary autka 25-30 cm (+/-20%). Autko wielokolorowe.

14. Zestaw samochodów

3

15. Wózek spacerowy do zabawy

5

16. Miekka lalka chłopczyk

5

Zestaw 18 szt. samochodów zawierający różne rodzaje samochodów: straż pożarną, przyczepę, spychacz, koparkę,
ciężarówkę itp. Autka wielokolorowe, o wielkości 14-15 cm (+/-20%).
Wózek zabawowy dla dzieci, przypomina prawdziwy wózek dziecięcy. Posiada siedzisko z tkaniny, podpórki pod
rączki i nóżki, a także dolną półeczkę z pojemnikiem na zakupy lub drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze.
Wymiary: 58-55 x 45-41 x 30-28 cm (+/-20%).
Miękka lalka chłopca, uszyta z welurowej kolorowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną. Wysokość 35-38 cm (+/20%).

17. Miekka lalka dziewczynka

5

Miękka lalka dziewczynki uszyta z welurowej kolorowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną. Wysokość 35-38 cm (+/20%).

9.

Narożny basen kulkowy

18. Maskotka

19. Kolorowe sześciany

2

Maskotka jeża lub innego zwierzęcia, miła w dotyku. Może pełnić rolę grupowej przytulanki. Dzięki niej dzieci uczą się
kolorów i rozwijają umiejętność współpracy. Kolorowe elementy do przyczepiania rozwijają sprawność motoryczną.
W zestawie kolorowa kostka oraz 13 kolorowych elementów maskotki, które można odczepiać i przyczepiać. Kostka i
elementy ruchowe w zestawie. Średnica maskotki: 66,70 cm × 31-35 cm (+/-20%).

3

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych
sześcianów oraz bardziej złożonych dużych konstrukcji. Każdy element posiada wpusty i wgłębienia umożliwiające
przyczepienie drugiego elementu w formie jak układanie puzzli. Zestawy różnią się ilością i wielkością elementów a
także kolorystyką. W zestawie 24 elem.; dł. boku 22 cm-25 cm (+/-20%). Wykonane z tworzywa sztucznego.

20. Klocki waflowe

4

Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych. Elementy w łatwy sposób łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w
przestrzeni. dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm (+/-20%). W zestawie 170 elem. Wielokolorowych. Elementy
mają budowę ażurową.

21. Miekkie kostki

5

Zestaw 6 kolorowych, miękkich i lekkich kostek, które dziecko może rzucac i dopasowywać. Pakowane w PVC
Torba z uchwytem. Można prać w pralce. Wielkość: 10 cm (4") kostki (+/-20%). Kostki są wielokolorowe i
przedstawiają różnorodną tematykę np. pojazdy, zwierzęta, rośliny itp.

22. Grzechotka

5

Grzechotka w formie zwierzątka wykonana z miękkiej tkaniny, z plastikowymi elementami. Szeroki pierścień do
łatwego chwytania zabawki, szeleszczące elementy np. uszy zwierzątka, 2 grzechotki zawieszone na pierścieniu i
lustereczko dla tworzenia efektów świetlnych. Nóżki zwierzątka to gryzaki, idealne w okresie ząbkowania. Można
prać w pralce

23. Grzechotka

5

Grzechotka z czujnikiem ruchu: po przechyleniu słychać melodię i widać efekty świetlne. Obracając grzechotkę
słychać dźwięk i grzechotanie. Przesuwany element wchodzący w skład grzechotki pomaga ćwiczyć małą motorykę a
przycisk aktywuje melodie .Wymiary (+/-20%) 14 x 12 x 7 cm, grzechotka działa na baterie.

24. Kostka manipulacyjna

2

25. Obrotowy bączek

5

Kostka posiada 5 ścian z różnymi manipulacjami: śmigiełka, obrotowe liczydło, dźwiękowy alfabet, pianinko, dźwięki
bębnów, talerzy i marakasów, klekocząca małpka. 2 tryby językowe: angielski i hiszpański, działa na baterie. Wymiary:
17 x 17 x 17 cm (+/-20%)
Bączek z kolorowymi kuleczkami. Zabawkę bardzo łatwo wprawić w ruch, gdy dziecko naciśnie z niewielką siłą górny
przycisk. Pod przeźroczystą kopułą zaczną wirować kolorowe kuleczki, które będą wydawały grzechoczący dźwięk.
Bączek jest lekki, stabilny, bezpieczny nie ma żadnych drobnych elementów na zewnątrz. Wysokość 15-25 cm (+/20%).
Chusta animacyjna do zabaw integracyjnych. Płachta jest kolorowa i lekka i może być wykorzystywana do wielu gier i
zabaw zespołowych. Ma 8 uchwytów pozwalających na uczestnictwo w zabawach kilku osobom. Lina wszyta w
środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście). Średnica 3,5-4m (+/-20%).

26. Chusta animacyjna

2

27. Gąsienica spacerowa

2

Gąsienica -wąż spacerowy. Wykonany z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. Gąsienicę wyposażono w
uchwyty w ilości 16 sztuk. Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. Długość 3,5-4m (+/-20%).

4

Wózek do przewożenia równocześnie 6 dzieci. Posiada 6 miejsc do siedzenia z pasami zabezpieczającymi, duży
baldachim/daszek chroniący dzieci przed warunkami atmosferycznymi i szkodliwym promieniowaniem UV, miejsce
na podręczne wyposażenie w formie schowka, Gumowe opony i hamulec bezpieczeństwa. Waga wózka 36-49 kg.
Wymiary: 175-182 cm x 75-85 cm x 100-105 cm (+/-20%). Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Gwarancja min.
24 miesiące. Zgodny z normą EN-1888.

1

Prostokątny basen suchy z piłeczkami. Wykonane z trwałej, wytrzymałej tkaniny, wysoce odpornej na przetarcia w
środku wykończenie z miekkiego tworzywa sztucznego. 4 ścianki boczne o wysokości ok. 60 cm zapewniają
bezpieczeństwo zabawy i chronią przed wypadnięciem. Wym. 3 x 2 x 0,6 m (+/-20%). Pow. wewn. 4,16-4,20 m2, w
zestawie 4000 plastikowych kolorowych piłeczek o śr. 6,5 cm

28.

Wózek spacerowy do wożenia dzieci 6
osobowy

29. Basen kulkowy

1

Wieloelementowy zestaw różnych kształtów z pianki, pokrytych trwałą tkaniną. Różnej wielkości elementy (sześciany,
belki, wałeczki, mosty) dają duże możliwości budowania zamków, kryjówek itp. Poszczególne kształtki mogą też
służyć do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o
podwyższonej gęstości. Zestaw zawiera 30 elementów, wym. najmniejszego elem. 20 x 20 x 20 cm (+/-20%).

1

Zestaw piankowej "bazy" atrakcji, która zapewnia możliwość pokonywania przeszkód. Rozmiar poszczególnych
elementów i całość zestawu dostosowana rozmiarem dla najmłodszych dzieci, a pianki o wysokiej gęstości, pokryte
trwałą i bezpieczną tkaniną PCW, łatwo można zestawiać ze sobą w dowolne konfiguracje. Zestaw składa się z
kwadratowej bazy, 4 płaskich materacy oraz 4-5 różnych kształtek w formie fal, schodków, pochylni i wzniesienia,
łącznie 9 elementów. Wym. całkowite po złożeniu Dł. boku 140 cm wys. 20 cm (+/-20%).

3

Świecąca, zmieniająca kolor poduszka, która delikatnie rozświetla pomieszczenie. Wykonana z niezwykle miękkiej
bawełny, posiada wewnętrzne źródło światła, które podświetla całą poduszkę delikatnie mieniącymi się kolorami.
Poduszka wykonana z bezpiecznych materiałów, sterowana pilotem światła LED. Może być włączona poprzez
dotknięcie środka poduszki. Produkt dostarcza wielu wrażeń wzrokowych i dotykowych. W skład zestawy wchodzi:
poduszka z wewnętrznym akumulatorem, pilot ( baterie do działania poduszki w zestawie). Materiał wykonania:
bawełna, tworzywo sztuczne.

33. Kostka świetlna

1

Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach. Światło w kostce rozprzestrzenia się równomiernie i
może posłużyć jako panel do doświadczeń oraz zabaw z przezroczystymi przedmiotami, zdjęciami RTG albo delikatne
oświetlenie pomieszczenia. 5 - cio godzinny cykl ładowania wystarcza na 8 godzin pracy. Sterowanie funkcjami
poprzez pilota (zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz) Możliwość zabawy na zewnątrz. wym 40 x
40 x 40 cm (+/-20%).

34. Lustro w aluminowej ramie

2

Lustro o wym. 100 x 65 cm (+/-20%) w aluminiowej ramie.

1

Wykonany z drewna domek o stabilnej konstrukcji. Duże płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do ścian kilkorgu
dzieciom jednocześnie lub dojazd wózkiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi krążkami w 4 kolorach
zachęca do tworzenia różnych wariantów zabaw w grupie. Drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na
zewnątrz, tworzą drogę dla umieszczonych w nich drewnianych kul. Dwustronny labirynt, liczydło i zegar ćwiczą
dostrzeganie rytmów, kolorów i kształtów, przeliczanie oraz określanie czasu. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie
tworzą bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umożliwia montowanie ich dowolną stroną. Wymiary (+/-20%) szer.
ścian 120 cm wys. 120 cm, śr. nakładanych krążków 4,7 cm (+/-20%), ilość krążków 468, 3 drewniane kule o śr. 7 cm,
śr. zegara i tarcz przewlekane 30 cm (+/-20%), wym. liczydła 40 x 40 cm (+/-20%) (zawiera 100 korali w zestawie).
Gwarancja min. 24 miesiące.

2

Mata wykonana z najwyższej jakości materiałów o ciekawej kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, a przy tym
wspomagają rozwój ruchowy. Całość pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW w różnych kolorach.
Mata w formie rośliny lub zwierzątka, Wymiary: śr. 140 cm + wystające poza matę elementy dekoracyjne, wys. 15-20
cm (+/-20%) . Gwarancja min 24 miesiące.

30. Bloki z pianki

31. Piankowy zestaw

32. Poduszka świetlna

35. Domek manipulacyjny

36. Mata

37. Szafka z instrumentami muzycznymi

1

Wygodna, kolorowa szafka na obrotowych kółkach idealna do klasowego kącika muzycznego. Pojemna szuflada, 6
kartonowych pojemników i otwarta półka pozwolą zachować porządek wśród klasowych instrumentów muzycznych.
Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej front szuflady i fronty wykonane z płyty MDF. Wym. 56-60 x 85-90 x
38-40 cm (+/-20%) . Zawartość szafki: dzwonki na drewnianej rączce (2 szt.), pałeczki z dzwonkami (2 szt.), talerze (2
szt.), trójkąty (3 szt.), talerzyki z rączką (1 szt.), marakasy (2 szt.), marakasy kolorowe (2 szt.), shaker marakas z tarką
(1 szt.), tarka giro (1 szt.), tonblok z tarką (1 szt.), klawesyn (4 szt.), tamburyn z membraną 21 cm (1 szt.), bębenek
ręczny 25 cm (1 szt.), tamburyn 21 cm (1 szt.), pudełka akustyczne (2 szt.), kastaniety drewniane (4 szt.), kastaniety z
rączką (2 szt.), marakasy jajka (2 szt.), dzwonki z rączką (8 szt.), drewniane ksylofony (2 szt.). Gwarancja min. 24
miesiące. Wymiary instrumentów: (+/-20%).
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola

Kanapa niska do kącika zabaw

1

Kanapa piankowa pokryta trwałą tkaniną PCW łatwą w utrzymaniu czystości. Wym. 60 x 28 x 32 cm wys. siedziska
17cm(+/-20%). Gwarancja min. 24 miesiące, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

Kanapa wysoka do kącika zabaw

1

Kanapa piankowa pokryta trwałą tkaniną PCW łatwą w utrzymaniu czystości. Wym. 120 x 52 x 60 cm wys. siedziska
31cm (+/-20%). Gwarancja min. 24 miesiące, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

1

40.

Zestaw 25 puf do siedzenia dla dzieci. Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z
pianki. Średnica 35 cm, wysokość 30 cm (+/-20%). Pufy mają formę walca. Każda pufa przedstawia
zwierzątko/roślinę lub inny element świata zwierzęco-roślinnego np.: pufa kotek, pufa piesek, pufa żółw itp. Na
komplet 25 puf składa się 5 rodzajów puf po 5 szt (np. 5 puf kotek, 5 puf piesek, 5 puf żółw, 5 puf tygrysek, 5 puf
małpka). Gwarancja min. 24 miesiące.

Zabawka kuchnia

1

41.

Kuchnia z grillem pozwala na zabawę w gotowanie w domu, jak też na grillowanie w ogródku. Realistycznie
odtworzona część zewnętrzną to kamienne patio ze stylowym baldachimem z tkaniny, kwiatami, stolikiem i ławeczką
dla gości. Grill wydaje charakterystyczne dźwięki i tworzy realistyczne `płomienie`. Kuchnia szefa - wyposażenie:
Luksusowa kuchnia jest wyposażona w `magiczny` dzbanek do kawy, magnetyczne drzwi do lodówki, płytę grzejną z
dźwiękami, duży zlew z nowoczesnym kranem, piec, zmywarkę oraz pojemniki do przechowywania. Dodatkowa
atrakcja to duże, ukwiecone okno. Do zestawu załączono przydatne w kuchni akcesoria. Idealna do domu i
przedszkola. Wśród akcesoriów dzieci znajdą: telefon, patelnię, dzbanek, sztućce, kubki, produkty żywnościowe,
magnetyczne drzwi do lodówki, realistycznie odtworzona część zewnętrzna obejmuje kamienne patio, stylowy
baldachim z tkaniny, stół piknikowy i ławkę oraz kwiaty. Kuchnia posiada: piekarnik, lodówę, zmywarkę,
zlewozmywak, płytę grzejną z elektronicznymi dźwiękami, pochłaniacz, ekspres do kawy, otwieraną szafkę na
naczynia z wnęką, grill wydający charakterystyczne dźwięki i tworzący realistyczne "płomienie" . Wymiary: 94 dł x 66
szer x 114 wys. (cm) (+/-20%).

Zestaw sprzętu kuchennego

1

Zestaw kuchennych sprzętów dla każdej małej gospodyni. Zawiera ekspres do kawy, blender i mikser-wszystkie
działają - wydają dźwięk, świecą światełka. Wymagane 6 baterii AA. Wys. sprzętów do 20 cm.

38.

39.

Zestaw siedzisk piankowych 25 szt

42.

1

Zestaw do pieczenia

1

Domek dla lalek

1

Lalka do domu dla lalek

4

Lalka szmaciana komplet

2

Lalka bobas

2

Wózek dla lalek

5

Łóżeczko-kołyska dla lalek

5

Zestaw do sprzątania

2

Zabawowy wózek do sprzątania. W skład wchodzą: wózeczek, miotła, mop, wiaderko z nakładką, detergent,
miotełka, szufelka, kolorowe opakowanie z uchwytem. Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego.

Zestaw do prasowania

1

Zestaw kolorowych akcesoriów do prasowania: deska o wym. 40 x 22 x 13 cm, żelazko o wym. 19 x 12 x 10 cm,
koszyk o wym. 18 x 14 x 10 cm, wieszak o dł. 17 cm (wymiary (+/-20%).

Zestaw małej fryzjerki

1

Mobilny zestaw dla małych stylistów fryzur, wzbogacony wózkiem oraz profesjonalnymi urządzeniami i akcesoriami
niezbędnymi w każdym salonie fryzjerskim. Wym (+/-10%): 43,5x36,5x46,1cm (+/-20%).

1

Toaletka dla dziewczynki. Zabawka wzbogacona jest w efekty dźwiękowe i świetlne. Zestaw zawiera stolik z lustrem,
suszarkę do włosów oraz biżuterię i atrapy kosmetyków. Wym (+/-20%).: 65x51x11,5cm. Zawiera 16 el.: stolik z
lustrem, krzesełko, suszarka do włosów, 3 flakony, 2 pomadki, grzebień, korale,2 bransoletki, 2 pierścionki, 2 gumki
do włosów.

1

Zestaw medyczny zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału, dzięki czemu wszystkie potrzebne przyrządy
wygodnie się w nią mieszczą. Za pomocą stetoskopu można usłyszeć bicie serca. W zestawie: stetoskop, przyrząd do
pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka
lekarska. Wym. torby ok. 15 x 17 cm . Dł. elem. od 5 do 35 cm (+/-20%).

1

Wózek ogrodnika – zestaw narzędzi do uprawy roślin. zawiera m.in. grabki, sekator, konewkę, wiaderko i wiele
innych ciekawych przyrządów niezbędnych do pielęgnacji zieleni. Wszystko to umieszczone jest na czterokołowym
wózku, który ułatwia pracę w różnych miejscach ogródka.
Kolor: różnokolorowe, 24 elem., wym.: 32 x 59 x 32 cm (+/-20%).
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Zestaw małego doktora
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Zestaw małego ogrodnika
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Serwis zabawkowy do herbaty dla 4 osób. W skład wchodzi: 4 filiżanki, 4 talerzyki, 4 łyżeczki, 1 czajniczek, 1 dzbanek
do śmietanki, 1 cukiernica, 1 taca do podawania 34x22 cm (+/-20%). Wysokość elementów do 12 cm.

Zestaw do herbatki

Zestaw przyborów kuchennych: 6 foremek do ciast, miska, wałek do ciasta, nóż do krojenia pizzy, 2 łopatki do
mieszania. Dł. elem. do 28 cm.
Duży, drewniany domek mający sześć pokoi i ruchome schody. Wym. 60 x 30 x 73,5 cm (+/-20%). Domek jest
wyposażony w mebelki do kuchni, łazienki, sypialni i salonu.
Laleczka do domków dla lalek. Wym. 12 x 5 cm (+/-20%) różne wzory, wykonana z tworzywa sztucznego lub drewna.
Na komplet 4 lalek składają się 4 różne lalki.
2 Miękkie lalki do przytulania: chłopiec i dziewczynka. Długość 38 cm (+/-20%). Materiał wykonania bawełna,
wypełnienie lalki z miekkiego tworzywa.
Lalka bobas wykonana z przyjemnego w dotyku, bardzo wytrzymałego tworzywa. Korpus lalek jest miękki, pokryty
bawełną. Wysokość 28-30cm(+/-20%). Lalka posiada ubranko.
Wózek zabawowy dla dzieci, przypomina prawdziwy wózek dziecięcy. Posiada siedzisko z tkaniny, podpórki pod
rączki i nóżki, a także dolną półeczkę z pojemnikiem na zakupy lub drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze.
Wymiary: 58-55 x 45-41 x 30-28 cm (+/-20%).
Wykonana z drewna dwukolorowa kołyska-łóżeczko dla lalki. Wym. 33 x 30 x 50 cm (+/-20%).

Zestaw małego mechanika

1

Zestaw w formie wózka. Wózek ma wygodną półkę, którą można umieszczać na dwóch wysokościach, dzięki czemu
dziecko ma zawsze pod ręką to, czego potrzebuje. Zestaw przyrządów został umieszczony w poręcznym wózku na
kółkach, co ułatwia przenoszenie i pomaga utrzymać porządek po zakończonej zabawie. Wys. 59 cm , poj. wiaderka 2
l(+/-20%). W zestwie m.in. wózek, wiaderko, klucze, b, śrubokręt, młotek.

Zestaw majsterkowicza

1

Praktyczny warsztat pełen narzędzi. W zestawie m. in. młotek, śrubokręt, klucz, kombinerki. Kask o śr. ok 15 cm.
Zawiera 56 akcesoriów o wym. 3-17 cm (+/-20%) Wym. 45 x 25 x 68 cm (+/-20%).

Duży traktor z przyczepą

1

Masywny, duży traktor o udźwigu 100 kg (przyczepa - 60 kg) w zestawie razem z przyczepą. Przyczepka po
odczepieniu dyszla z zestawu przekształca się w wózek do ciągnięcia. Dł. 102 cm (+/-20%).

Duża śmieciarka

1

Drewniana śmieciarka na gumowych kołach. Wym. 15 x 8,5 x 10 cm(+/-20%).

Cieżarówka-Wywrotka

2

Wydająca dźwięki ciężarówka ma na kabinie 4 przyciski po naciśnięciu których pojazd miga światłami sygnałowymi i
wydaje dźwięk (uruchamianego silnia, klaksonu, sygnał ostrzegawczy). Przednie koła wyposażone w mechanizm
wydający dźwięk również po wyczerpaniu baterii. Wykonane z plastiku, z gumowymi kółkami na aluminiowych
osiach.vWym. ok. 30 x 9,5 x 11,5 cm (+/-20%).

Wywrotka

1

Wytrzymała wywrotka z ruchomą skrzynią ładunkową, idealna dla każdego budowniczego. Z przodu wozu
umieszczono zaczep do mocowania sznurka, dzięki czemu produkt idealnie sprawuje się podczas zabawy na świeżym
powietrzu. Całość charakteryzuje się bardzo dobrą konstrukcją i lekkością w sterowaniu. Długość 38 cm (+/-20%).

Koparka

1

Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego. Wym. 31 x 23,5 x 16 cm (+/-20%).

Pociąg

1

Drewniany pociąg z obracającymi się kołami. Ładunek pociągu składa się z klocków o różnych kształtach, a kołeczki
na platformach umożliwiają jego przewóz, zawiera: 4-5 platform i min. 18 elementów (+/-20%)

Wóz strażacki

2

Wóz posiada ruchome elementy podwozia, ma realistyczny wygląd, można nim się bawić i w domu i w piaskownicy.
Zbudowane są z bezpiecznych i trwałych elementów, podnoszona i wysuwana drabina.
Wym. 47 x 27 x 16 cm (+/-20%).

Karetka

2

Wykonana z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy wydaje dźwięki, świecą światła. Otwierane tylne drzwi.
Wym. 19 x 11 x 13 cm (+/-20%). Baterie w zestawie.

67.

Tir

1

Tir z kontenerem, wykonany z tworzywa sztucznego. Wym. 78 x 28,5 x 20,5 cm (+/-20%).

68.

Samochód betoniarka

1

Samochód betoniarka. Samochód ma kręcący się bęben. Dł. 38 cm (+/-20%).

Samochody małe komplet

1

Zestaw pojazdów niewielkich rozmiarów, wykonane z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują powierzchni. Pojazdy można myć w zmywarce. Pojazdy w
wiaderku -20 szt., dł. 9 - 11 cm (+/-20%) Wym. wiaderka 22 x 22 x 16 cm (+/-20%).

Walizka budowniczego

1

W zestawie różne typy wkrętów, nakrętek, śrub, podkładek oraz śrubokręt i klucz. Klocki wykonane są z drewna.
Długość elementów do 10cm. W zestawie min. 42 elementy.
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Parking dla samochodzików duży

1

W skład zestawu wchodzi droga o łącznej długości ok 4,6 m i 3-poziomowy parking oraz 2 autka. System montażu
click-click ułatwia budowanie. Specjalnie skonstruowane przęsła dają nieskończenie wiele możliwości rozbudowy i
łączenia wszystkich elementów w trzech wymiarach. Wym. 80 x 57 cm (+/-20%).

Straż pożarna stacja

1

Remiza strażacka dwupiętrowa, zestaw zawiera: ześlizg strażacki, który opuszcza autko, winda strażacka, hydrant,
dzwonek alarmowy, wąż strażacki, ruchome drzwi,otwierane okno,przeszkody, płomienie. Wykonane z tworzywa
sztucznego. Efekty dźwiękowe działają na baterie. W zestawie autko strażackie.

71.

72.

Duży posterunek policji z elementami w formie klocków. Zawiera: posterunek policji, dwa pojazdy, helikopter,
lądowisko dla helikoptera, tor, wieżę z monitoringiem, otwierana brama, lampy, balustrady, figurki policjantów i
przestępcy, inne akcesoria tematyczne. Wymiary: 11x36x50 cm (+/-20%).

Posterunek policji

1

Duży jeździk traktor

1

Piękny, duży traktor dla dzieci. Traktor wyróżnia się solidną konstrukcją, został wykonany z wytrzymałych materiałów
o wysokiej jakości. Wymiary produktu: 52 × 82 × 45 cm (+/-20%).

Duży jeździk ciężarówka

1

Ciężarówka, którą może jeździć nasze dziecko - jeździk wyposażony jest w sześć szerokich, dużych kół, które ułatwią
jazdę maluchowi. Na kabinie kierowcy umieszczono specjalny uchwyt, którego dziecko może trzymać. Między
szoferką, a kontenerem znajduje się wygodne, wyprofilowane siedzisko dla małego kierowcy. Pojemnik wywrotki
również wyposażono w uchwyt. Umożliwi on uniesienie kontenera i opróżnienie go.
Do przestronnej kabiny kierowcy dziecko może włożyć figurkę ulubionego bohatera. Wymiary (+/-20%) :60-51cm х
26, 5-30cm х 32,7-40cm.

Duży jeździk quad

1

Duży jeździk koparka

1

Klocki duże komplet

2

Klocki charakteryzują się ogromną różnorodnością kształtów, dzięki czemu pozwalają tworzyć ciekawe budowle.
Dostępne są w poręcznym kartoniku o dł. 41 cm z rączką. Wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm (+/-20%). W zestawie
70 klocków.

Klocki mniejsze komplet

2

Klocki charakteryzują się ogromną różnorodnością kształtów, dzięki czemu pozwalają tworzyć ciekawe budowle. Do
zestawu dołączone są nadwozia, podwozia i koła, które umożliwiają złożenie jeżdżących pojazdów. Klocki
charakteryzują się dużą wytrzymałością. Wym. od 1 x 2 cm do 9 x 2 cm (+/-20%) W zestawie 300 szt.

Labirynt magnetyczny

1

Labirynt magnetyczny: zabawa polega na tym, aby za pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym
labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką pleksi. Wym. 39 x 33 cm (+/-20%) w zestawie także dwa rysiki
umożliwiają zabawę dwojga dzieci jednocześnie. Wykonany z drewna i sklejki.
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Jeździk quad. Wym. 60 x 28 x 38 cm (+/-20%). Maksymalne obciążenie 50 kg.
Kolorowy koparko-spychacz o wymiarach 30 x 33 x 74 cm (+/-20%), Waga: 2.3 kg (+/-20%).

Stolik przyrodniczy

1

Zegar

5

Zabawki do sortowania komplet

2

Zabawka do nauki sznurowania

5

Drewniana ramka obszyta materiałem wyposażona w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie sznurowania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować
umiejętność sznurowania. Wym. 31 x 36 x 2 cm (+/-20%).

Zabawka do nauki zapinania

5

Drewniana ramka obszyta materiałem wyposażona w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie zapinania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować
umiejętność zapinania guzików. Wym. 31 x 36 x 2 cm (+/-20%).
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Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. W skład zestawu
wschodzi 20 piłek o śr. od 4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm(+/-20%).

Pomoce optyczne lupa

3

Lupa 2 w 1 z jednej strony lupa posiada śr. 80 mm i powiększenie 2x, a dodatkowo na rączce ma szkło o wym. 25 x 11
mm i 5x powiększenie. Długość 19 cm (+/-20%).

Pomoce optyczne szkiełko
powiększające

3

Lupa szkolna szkło powiększające 5x średnica 7,5cm

Pomoce optyczne okienko do czytania

5

Ta podłużna lupa do czytania w formie linijki to niezwykle prosty przyrząd ułatwiający codzienne czynności. Idealnie
nadaje się do czytania gazet i książek dzięki wygodnej i prostej formie. Podłużna lupa do czytania to podwójne
powiększenie tekstu, zapewniające najlepszy komfort podczas czytania drobnego druku. Całkowita długość: 20cm,
długość podziałki: 15cm, szerokość: 2,5cm (+/-20%), powiększenie x2.

Bajki do czytania dla dzieci komplet

1

Komplet 30 różnych książeczek z bajkami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Książeczki posiadają treść oraz obrazki.

1

Walizeczka logopedyczna z wibratorami oraz ze szpatułkami. Zawiera dwa wibratory o różnej amplitudzie: Z-vibe i SQpen(REREK), ponadto szpatułki specjalistyczne do korekcji i rozwijania mięśni języka - lifteR - do pionizacji. Jako
element wyposażenia standardowego znajdziemy tu szpatułki do masażu wibracyjnego: PROBE, MINI, PREEFER, FINE,
ŁOPATKĘ MIĘKKĄ i TWARDĄ i co ważne - SCRAPER do pionizowania języka oraz gryzaki. Zestaw zawiera również
głowice piszące, którymi po nakręceniu na wibrator można ćwiczyć pisanie.
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Walizka logopedyczna
91.

Stojący zegar z obręczą wokół tarczy ułatwiający odczytywanie godzin. Ruch wskazówek powoduje zmianę ilustracji
wskazującej porę dnia. Mały zegar stojący przystosowany jest rozmiarem do pracy indywidualnej dzieci. Wysokość 10
cm (+/-20%).
W skład zestawu wchodzą owoce, które wyglądają jak prawdziwe, koszyczek z przegródkami oraz karty pracy z
zadaniami (sortowanie wg podanej cechy i przeliczanie). 60 szt.; wym. 4 cm, plastikowy koszyk na owoce (śr. 22 cm),
2 szczypce, 3 karty. Wym. (+/-20%).

Piłki gumowe, plastikowe, tkaninowe zestaw 1
86.
87.

Mobilny stolik przyrodniczy. Dzięki użyciu wytrzymałej i odpornej na wodę i czynniki atmosferyczne płyty HPL stolik
jest idealną powierzchnią do eksperymentów i pracy z roślinami. Można używać go także na zewnątrz. Blat i półka
wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej proszkowo. Kółka są
wyposażone w hamulce. Na krótszych bokach zamocowano po 3 wieszaki. Wym. 86 x 53 x 73,5 cm (+/-20%) , wym.
półki 73 x 40 cm (+/-20%).
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Książki dotykowe dla dzieci
niewidzących komplet

1

Pętla motoryczna

1

Gra dotykowo-sensoryczna

1

94.

Komplet 10 różnych książeczek kontrastowo-sensorycznych edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci
niedowidzących.
Pętla ma 3 metalowe pętle, na których znajdują się po 3 różnokształtne, kolorowe klocki. Wymiary: (+/-20%) 17 x 28
x 26 cm.
Pomoc edukacyjna do stymulowania zmysłu dotyku i koncentracji. Po włożeniu dłoni w otwory, należy sprawdzić
dotykiem co znajduje się w środku. Dłonie wkłada się przed otwory do materiałowego worka, zasuwanego na zamek,
do którego można wkładać różne przedmioty. Wymiary: ok. 40 x 19 x 20 cm (+/-20%). Gra wykonana z
drewna/sklejki.

1

Zestaw 5 drewnianych dysków w barwach czarno-białych. Koła nakłada się na rotacyjną platformę i obraca,
obserwując czarno - białe wzory w ruchu. Kręcenie się dysku tworzy intrygujące wizualnie zjawiska, które zachęcają
do skupienia uwagi i relaksu. W zależności od prędkości obrotu malowane obszary łączą się w różnym stopniu. Gra
rozwija i stymuluje umiejętności ruchowe i percepcję wzrokową. Poza tym zapoznaje dzieci ze zjawiskami optycznymi
i prawami fizyki, takimi jak rotacja. Zawartość / materiał: dysk obrotowy wykonany ze sklejki brzozowej, barwiony
barwnie i lakierowany, powierzchnia flokowana, 5 płyt z płyty pilśniowej, malowanych na kolor czarno-biały.
Wymiary: śr. 23 cm, dysk obrotowy o grubości około 1,5 cm (+/-20%).

Mata piankowa czarno-biała

1

Mata z czarno-białymi wzorami oraz z częściowo powycinanymi kształtami. Złożona z 9 kwadratów o wymiarach 50 x
50 x 1,5 cm (+/-20%).
Poszczególne części mogą być łączone ze sobą, co umożliwia rozszerzanie zastosowań zestawu. Zestaw dużych mat
pomaga w rozwoju kreatywności dwu- i trójwymiarowej, stymulacji wzrokowej kształtów, dziecko może czołgać się,
chodzić i odkrywać nowe obszary.

Memory dotykowe

1

Koła iluzji zestaw

95.

96.

16 podwójnych drewnianych kwadratów w woreczku. Każdy kwadrat składa się z wyjmowanego elementu i ramki na
niego. Łącznie 32 pojedyncze elementy. Materiał: drewno. Wymiary elementu (2w1): 6 x 6 cm (+/-20%).

97.

Puszki dźwiękowe zestaw

1

12 drewnianych pojemniczków z dokręcaną przykrywką i zdobieniami. Pojemniczki tworzą 6 par z taką samą
zawartością i dźwiękiem. Zadaniem dziecka jest wysłuchanie różnic w brzmieniu pojemników i połączenie ich w pary.
Czy drewniany pierścień brzmi tak samo jak drewniana kulka? Metalowa kula inaczej niż dzwoneczek, a szklane
perełki inaczej niż kamyczki? Średnica ok. 5 cm (+/-20%).

Klepsydry zestaw

1

Zestaw 5 dużych klepsydr w poręcznej walizce. Pomocne w rozwijaniu poczucia upływu czasu u dzieci, zdolności do
organizacji własnych działań, w tym planowania. Klepsydry zwierają kolorowy piasek. Jednostki: 30 sekund, 1, 3, 5, 10
minut 1 klepsydra na jednostkę czasu. Materiał: tworzywo sztuczne Wymiary: śr. 5,5 cm, wysokość 15 cm (+/-20%).

Balansujące chmurki zestaw

1

Komplet 4 balansujących chmurek z wypustkami W zestawie 2 kolory chmurek. Wymiary: 23.7 x 31.5 x 4.5 cm (+/20%).

Kostki sześciany do budowania wieży
zestaw

1

8 kostek, z których można zbudować wieżę. Po skończonej zabawie można włożyć jedne w drugie, aby nie zajmowały
dużo miejsca. Każda z kostek została ponumerowana, na pozostałych ściankach umieszczono obrazki zwierząt i
owoców. Wymiary: wieża ok. 14 x 14 x 73 cm (+/-20%), najmniejszy sześcian. 5 x 5 x 5 cm (+/-20%).
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101.

1

102.

Zestaw pianek składający się z 15 części (w tym 6 kół). Elementy tworzą wielobarwną lokomotywę, która zachęci
dzieci do ćwiczeń i rozwijania swojej koordynacji ruchowej.
Wym. po złożeniu (+/-20%) 160 x 60 x 117 cm, wym. elem. od 50 x 50 x 40 cm do 25 x 10 cm.

Zestaw sześciokątów wyciszających

1

103.

Zestaw 14 dekoracyjnych paneli wyciszające w kształcie sześciokątów, do zamocowania na ścianie. Wykonane z
flokowanej pianki poliuretanowej. Jeden panel posiada wymiary: 60 x 52 cm (+/-20%).
Zestaw zawiera:
Sześciokąt wyciszający - zielony, gr. 50 mm, 4 szt.
Sześciokąt wyciszający - niebieski, gr. 50 mm, 3 szt.
Sześciokąt wyciszający - niebieski, gr. 40 mm, 1 szt.
Sześciokąt wyciszający - żółty, gr. 40 mm, 2 szt.
Sześciokąt wyciszający - żółty, gr. 20 mm, 1 szt.
Sześciokąt wyciszający - jasnoszary, gr. 20 mm, 2 szt.
Sześciokąt wyciszający - jasnoszary, gr. 40 mm, 1 szt.

Pojemnik na kółkach

3

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany na zatrzask, bardzo przydatny w każdym domu. Duży i
pojemny, ale jednocześnie łatwy do przemieszczania dzięki kółkom i wygodnej rączce. Wym. 71,2 x 48 x 38 cm (+/20%).

Skrzynia na zabawki

4

Skrzynia plastikowa z pokrywką, wyposażona w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski
oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze. Pojemność 50-55 litrów. Wymiary 55-60 x 35-40x 38-43 cm/.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Gwarancja min. 24 miesiące.

Zestaw 10 instrumentów muzycznych

2

Zestaw instrumentów: Tamburyn 1 szt., Trójkąt 2 szt., Dzwonki diatoniczne małe 1 szt., Kastaniety z rączką 2 szt.,
Marakasy 1 para,Taneczne jajka 2 pary, 5 dzwoneczków z uchwytem 1 szt.,Talerze małe 1 para, Talerze duże 1 para,
Flety 2 szt., Pałeczka z dzwoneczkami 1 szt., Tonblok 1 szt.

Gra o dźwiękach

1

Gra zawiera plansze pełne dźwięków. Jest: sala koncertowa, rozśpiewane przedszkole, gwarna ulica i bajkowa wieś.
Na płycie nagranych są 32 dźwięki - po 8 do każdej planszy. W instrukcji opisane są trzy gry - loteryjka obrazkowa i
dwie zabawy dźwiękowe. Plansze dla graczy są dwustronne - z jednej strony zamieszczone są pojedyncze obrazki, a
na odwrocie barwna ilustracja. Wiek: 4-8 lat. Liczba graczy: 1-4. Zawartość: 4 dwustronne plansze (17 x 24 cm)(+/20%) - 32 krążki (śr. 4 cm) - płyta CD - instrukcja z opisem 3 gier.

Teatrzyk kukiełkowy

1

Teatrzyk wykonany jest ze sklejki i kolorowej płyty MDF, wyposażony w ruchomą kurtynę. W komplecie 2 pacynki.
Wym (+/-20%). 47 x 12 x 51 cm, wym. bocznych skrzydeł 29 x 20 cm wys. pacynek 20 cm.

Kostium dzięcięcy zestaw

15

Przedszkolny zestaw plastyczny

26

Piankowa lokomotywa

104.

105.

106.

107.

108.
109.

110.

Komplet 15 kostiumów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera kostium m.in. strażaka, policjanta, kucharza,
lekarza, budowlańca, fryzjerki itp. W zestawie poszczególne kostiumy mogą się powtarzać max. 2 razy
Zawartość: farby plakatowe 12 kolorów - 10 ml, klej biały - tuba 40 ml, klej w sztyfcie 8 g kredki ołówkowe trójkątne
12 kol., kredki woskowe - 12 kol., kubeczek z blokadą wylania wody, blok rysunkowy A4 90g, zestaw pędzli z
naturalnego włosia 2/6/12 pędzel z naturalnego włosia, plastelina 12 kolorów.

Stemple zestaw

2

Zestaw zawiera 9 stempli z różnymi wzorami. Uchwyty wykonane są z drewna bukowego. Mogą być wykorzystywane
do prac plastycznych, ozdabiania kart itp. Wym. 3 x 3 x 2 cm(+/-20%). Stemple przedstawiają zwierzęta domowe. W
zestawie poduszka z tuszem.

Szablony do rysowania komplet

1

Szablony do zajęć plastyczno-konstrukcyjnych. Kolorowe plansze dydaktyczne: zestawy plansz edukacyjnych. W
zestawie 42 szt.

Abecadło tablica

1

Plansza dydaktyczna w jasny i prosty sposób przedstawia litery polskiego alfabetu. Plansza dydaktyczna pokryta jest
cienką folią bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na proces starzenia papieru,
a także płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i notatki
dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do przechowywania. Plansza posiada specjalny haczyk, dzięki któremu
łatwo zawiesisz ją na ścianie. Wymiary (+/-20%): 70 cm x 100 cm.

Alfabet obrazkowy mata

1

Duża mata edukacyjna do rozłożenia na podłodze. Wykonana z wytrzymałej folii PCV, umożliwia zabawę dzieci w sali
przedszkolnej jak również na trawniku. Do maty dołączone są 3 scenariusze zabaw. edukacyjnych. Mata zawiera
alfabet obrazkowy. Wymiary (+/-20%): 1m x 2,3m.

115.

Wiersze i rymowanki zestaw 25
książeczek

1

Zestaw 25 różnych książeczek z rymowankami i wierszykami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Książeczki zawierają
znane i popularne wiersze i rymowanki.

116.

Czytam i liczę gra

1

Program zawiera ćwiczenia językowe oraz ćwiczenia matematyczno-pamięciowe z programu Porusz Umysł.

Plansza jaki to zawód

1

Ta bardzo przydatna i estetycznie wykonana plansza dydaktyczna zawiera obrazki zawodów a obok ich nazwy,
pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na proces
starzenia się papieru, jak również płowienia kolorów. Plansza może być także zwijana do przechowywania. Ma
również specjalny haczyk, dzięki któremu łatwo zawiesić ją na ścianie. Papier kredowy o gramaturze 250 g. Wymiary:
70 x 100 cm (+/-20%).

Kolorowanki zestaw

1

9 tożsamych kolorowanek. 1 kolorowanka składa się z 50 arkuszy do kolorowania o tematyce dla każdego miłośnika
zwierząt.

Labirynty grafomotoryczne plansze
zestaw

2

Książka z kolorowymi labiryntami do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Liczba stron 40, format A5.

Litery szorstkie pisane zestaw

1

Na 28 płytkach o wymiarach od 19 x 19 cm do 16 x 24 cm (+/-20%) nadrukowane są piaskowe, wielkie litery pisane.
Samogłoski na czerwonych a spółgłoski na niebieskich płytkach. Całość umieszczona w drewnianym pudełku o
wymiarach 22 x 15 x 11 cm (+/-20%).

Liczmany i patyczki zestaw

10

Zawartość opakowania: plakietki z cyferkami i działaniami matematycznymi ( od 0 do 20), patyczki do liczenia.

Płytka do pisania i szkicowania

25

Praktyczna czarna płytka do pisania białą kredą akwarelową (zmywane na mokro). Z jednej strony nadrukowana
kratka do kreślenia cyfr, natomiast rewers czarny do swobodnego pisania lub rysowania. Wymiary: tabliczki 24x20 cm
(+/-20%), kratki 1 cm.

Puzzle literki

1

Zestaw składa się z 26 drewnianych liter i drewnianej podstawki. Gra polega na ułożeniu liter na podstawce wg
kształtu w odpowiednie miejsce alfabetu.

111.
112.

113.

114.

117.
118.
119.

120.
121.

122.
123.

Zagadkowe wierszyki mix gra

1

Zagadkowe wierszyki mix. to gra, w której dzieci odpowiadają na zagadki, umieszczone na 55 kartach i sprawdzają
swoją zręczność podczas układania "wieży" z plastikowych tabliczek. Zwycięzcą zostanie gracz, który zdobędzie
najwięcej żetonów za prawidłowe odpowiedzi i budowanie wieży.
Jeśli graczami są dzieci młodsze, nieumiejące płynnie czytać, to zabawa odbywa się w towarzystwie starszego
opiekuna. W zestawie: plansza do gry, 55 kart zagadek,4 pionki, 36 tabliczek, kostka do gry, 36 okrągłych żetonów,
instrukcja.

124.

Rozsypanki obrazkowe komplet
125.

2

Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo
rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez
trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania
umiejętności czytania i pisania. Format: 23,5 x 17 cm (+/-20%).

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 20 %
Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i wyposażenia, zwane dalej także
„urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w
specyfikacji technicznej. Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają
na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać
cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej.

