
 
Projekt pn. „Akademia przedszkolaka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Umowy Nr POKL.09.01.01-16-

002/13-00 z dnia 28.02.2014r. 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę pomocy na dodatkowe 
zajęcia w ramach projektu „Akademia przedszkolaka ” 

Gmina Krapkowice, Wnioskodawca projektu „Akademia przedszkolaka ” zamierza zakupić 
pomoce na dodatkowe zajęcia, zgodnie z wykazem pomocy w tabeli nr 1. 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty z dopiskiem „Akademia 
przedszkolaka – pomoce na dodatkowe zajęcia” na adres Biura Projektu: 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach z Oddziałami Integracyjnymi  

ul. Moniuszki 6 

47-300 Krapkowice 

tel. – fax 77 44 60 336 

e-mail: jagatka5@poczta.onet.pl 

Nie przewiduje się dzielenia zamówienia. 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 5.09. 2014r. do godz. 1200. 

Decyduje data wpływu oferty. 

Dodatkowe informacje pod numerem: 77 4460 336.  

Kierownik Projektu „Akademia przedszkolaka ” 

Agata Juszczyk 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy na dodatkowe zajęcia do Projektu pt. 
„Akademia przedszkolaka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zainteresowane podmioty proszone są o przygotowanie wyceny niżej wyszczególnionych 
produktów: 

Tabela 1 
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Opis zamówienia na pomoce na dodatkowe zajęcia w ramach projektu 
Akademia Przedszkolaka 

      

l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

1 Bańki mydlane Logopedia 
bańki mydlane w pojemniku, dł. 
pojemnika 15 cm 

10 cm poj. 
42 ml 

kolorowe 10 zestaw 

2 Piórka Logopedia Naturalne piórka w kilku kolorach. 150 szt: 20 g kolorowe 1 szt 

3 Książka Logopedia 

Zabawy usprawniające buzię i język 
Książka pisana wierszem, zawiera 
ćwiczenia usprawniające aparat 
mowy dziecka w wieku 
przedszkolnym oraz wprowadza w 
świat głosek 

brak niebieska 3 szt 

4 Memory  Logopedia 

Zestaw memo szumki to 72 
kartoniki ( 36 par) z obrazkami, 
których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoskami 

brak kolorowe 1 szt 

5 Dmuchajka drewniana  Logopedia 

Dmuchajka ułatwia proces 
usprawniania aparatu 
oddechowego, artykulacyjnego i 
fonacyjnego 

śr 6 cm wys 
5 cm, 2 

piłeczki styr, 
10 słomek 

kolorowe 1 szt 

6 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy głoski s,z,c,dz  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski s,z,c,dz  

wyd impuls 
56 stron 

kolorowe 3 szt 

7 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 1 - szereg 
szumiący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

8 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 2 - szereg 
syczący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

9 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 3 - szereg ciszący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 2 szt 

10 Memory Pakiet I Logopedia 

 Materiał obrazkowo wyrazowy w 
kartach opracowany jest tak aby 
dzieci bawiąc się ćwiczyły 
poprawna wymowę 

200 kart kolorowe 1 szt 

11 Memory Pakiet II Logopedia 

Materiał obrazkowo wyrazowy w 
kartach opracowany jest tak aby 
dzieci bawiąc się ćwiczyły 
poprawna wymowę 

200 kart kolorowe 1 szt 

12 

Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 4- szereg 
różnicowanie 3 
szeregów 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

13 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 6 - szereg głoski 
k,g 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

14 
Zestaw kreatywny 
wstążki 

Spotkania ze 
sztuką 

Zestaw kreatywny wstążki różne 
wzory i kolory 

100 g kolorowy 2 szt 

15 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek na cały rok składający się z 
322 elementów 

322 elem kolorowy 1 szt 

16 Zestawy papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek na cały rok składający się 
ze 107 elementów 

107 
elementów 

kolorowy 1 szt 

17 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek wiosenny składający się ze 
110 elementów 

110 
elementów 

kolorowy 1 szt 

18 Papierowe zwierzaki 
Spotkania ze 
sztuką 

Papierowe zwierzaczki 
40 szt, 8 
różnych 
wzorów 

kolorowy 2 szt 

19 Żele brokatowe 
Spotkania ze 
sztuką 

Żele z brokatem 6 kolorów  
6 kolorów , 
poj. 10,5 ml 

kolorowy 2 szt 

20 Tempera 6 l 6 sztuk 
Spotkania ze 
sztuką 

Tempera to linia holenderskich farb 
plakatowych w żywych kolorach, 
sporządzonych na bazie wodnej 

6 butelek 1 
litrowych 

kolorowy 1 szt 

21 Oczka ruchome 
Spotkania ze 
sztuką 

Oczka ruchome  
śr. 0,5-2 cm, 

560 elem. 
kolorowy 1 szt 

22 Oczka naklejki 
Spotkania ze 
sztuką 

Zestaw naklejek oczka 
2000 szt, wy. 

1,3 do 1,8 
cm 

czarno białe 1 zestaw 

23 Kartonowe Kwiatuszki 
Spotkania ze 
sztuką 

Zestaw kartonowych kwiatuszków z 
twardego kartonu. Do 
wykorzystania przy dekoracjach 
kwiatowych oraz pracach 
plastycznych 

9 kolorów 
od 2,8cm do 

1,6 
kolorowy 1 szt 

24 
Zestaw papierów 
zimowy 

Spotkania ze 
sztuką 

Bogaty zestaw plastyczny do 
tworzenia dekoracji złożonych z 
papieru, składający się z 83 
elementów 

83 elementy kolorowy 1 szt 

25 
Samoprzylepne 
dekoracje mix 

Spotkania ze 
sztuką 

Samoprzylepne dekoracje z tkaniny 
36 serc, 36 kwiatuszków, 72 
wstążeczki 

36 serc( 
23mm i 36 

mm), 36 
kwiatuszków

, 72 (25,33 
mm)wstążec
zki(27 mm) 

kolorowy 1 szt 

26 Piankowe kształty  
Spotkania ze 
sztuką 

 różne piankowe kształty - komplet 500 szt kolorowy 1 szt 

27 
Duży zestaw kółek do 
origami 2300 sztuk 

Spotkania ze 
sztuką 

Duży zestaw kółek do origami 2300 
sztuk 

śr. 2 cm, 3 
cm, 2,7 cm, 

5,7 cm, 8 
cm, 10 cm, 
12 cm, 15 
cm 20 cm 

kolorowe 1 szt 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

28 
Folia holograficzna 
samoprzylepna 

Spotkania ze 
sztuką 

Folia holograficzna samoprzylepna 
4 kolory  

4 arkusze 
23x33 cm 

kolorowe 1 szt 

29 Marakasy drewniane  
Spotkania ze 
sztuką 

Marakasy drewniane kolorowe  
20,5x6x6 
cm, 2 szt 

kolorowe 5 zest. 

30 
10 dzwoneczków z 
rączką 

Spotkania ze 
sztuką 

10 dzwoneczków z rączką 
1 para 

wymiary 
10x8,5 cm 

kolorowe 10 zest. 

31 Talerze duże  
Spotkania ze 
sztuką 

Talerze duże wykonane z miedzi 
1 para śr 15 

cm 
miedziane  2 zest 

32 trójkąt muzyczny 
Spotkania ze 
sztuką 

Trójkąt stalowy i młotek do 
uderzania 

wym. 10 cm, 
młotek 12,3 

cm 

srebrno 
czarne 

10 zest 

33 Piłka nożna skórzana  
Gimnastyka 
korekcyjna 

 Piłka wykonana z materiału 
pu/pvc, 4- warstwowa 

rozmiar 5 

czarno 
biała, 

czerwono 
biała 

4 szt 

34 Piłka nożna gumowa 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Piłka nożna gumowa śr. 21,8 kolorowa 10 szt 

35 Skakanka 
Gimnastyka 
korekcyjna 

sznurowe skakanki z uchwytem 
plastikowym 

2 m kolorowe 24 szt 

36 Hula Hop 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Hula hop, różne kolory śr. 60 cm kolorowe 24 szt 

37 
Tęczowe szarfy do 
tańczenia  

Gimnastyka 
korekcyjna 

Kolorowe szarfy z uchwytem na 
rękę  

90 cm kolorowe 12 kompl 

38 Latająca bila 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Latająca bila gra dla dwóch osób dł 20 cm kolorowe 4 szt 

39 Worek na piłki  
Gimnastyka 
korekcyjna 

Worek na piłki  93x67 cm żółty 2 szt 

40 Zestaw bramek 
Gimnastyka 
korekcyjna 

W zestawie 2 bramki, piłka o śr 15 
cm, pompka, 8 metalowych palików 

74x46x60 
biało 

niebieskie 
1 szt 

41 Kręgle 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Wykonane z tworzywa sztucznego 
+ 2 kule 

24 cm kolorowe 3 kompl 

42 Piłka nożna skórzana  
Gimnastyka 
korekcyjna 

Piłka nożna wykonana z materiału 
pu/pvc, 2- warstwowa 

  

czarno 
biała, 

czerwono 
biała 

7 szt 

43 Hula Hop 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Hula hop, różne kolory śr. 60 cm kolorowe 24 szt 

44 Kręgle 
Gimnastyka 
korekcyjna 

Wykonane z tworzywa sztucznego 
+ 2 kule 

24 cm kolorowe 5 kompl 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

45 Plastelina 
zajęcia z j. 

angielskiego 
 plastyczna nietwardniejąca w 
niezwykle żywych barwach 

12 kolorów 
różne 
kolory 

6 kpl 

46 Zawody 
zajęcia z j. 

angielskiego 

aplikacje z postaciami 
reprezentujące profesje, rozwijanie 
słownictwa i ćwiczenie pamięci 

61x 43 cm kolorowe 6 zestaw 

47 Kształty 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

kolorowe 6 szt 

48 Fiszki - angielski 
zajęcia z j. 

angielskiego 
dwustronne karty do nauki 
angielskiego 

wym. 
14x7cm 

kolorowe 8 szt 

49 Domino obrazkowe 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna puzzle kolorowe 7 szt 

50 English - kolory 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna  puzzle kolorowe 6 szt 

51 Emocje- plansza 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym. 
43x56cm 

kolorowe 6 szt 

52 Kolory-plansza 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

kolorowe 7 szt 

53 Dni tygodnia- plansza 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

kolorowe 7 szt 

54 

Bystre oczko- gra 

zajęcia z j. 
angielskiego 

Gra edukacyjna wyrabiająca 
spostrzegawczość, refleks, pamięć. 
4 duże dwustronne plansze, 210 
twardych dwustronnie 
zadrukowanych plakietek, 
instrukcja 

  

kolorowe 

1 

szt. 

55 
Pastele olejne 
artystyczne 

zajęcia z j. 
angielskiego 

pastele 

24 kolory w 
pudełku, dł. 
7 cm śr. 0,9 

cm 

różne 
kolory 

10 kpl 

56 

papier ksero 

Język niemiecki 

białe kartki papieru, 250 arkuszy A4 

białe 

16 

 ryza 

57 

Kredki ołówkowe 24 
kolory, trójkątne w 
pudełku kartonowym 

Język niemiecki 

kolorowe kredki ołówkowe/ 24 szt. 
w opakowaniu 

dł. 17,8cm, 
śr rysika 0,3 

cm 
kolorowe 

14 

kpl 

58 

kredki o trójkątnym, 
ergonomicznym 
kształcie ułatwiającym 
ich prawidłowe 
trzymanie, 96 sztuk, 24 
kolory po 4 sztuki w 
drewnianym pudełku 

Język niemiecki dł 17,5 cm, śr 1 cm, śr rysika 0,6 cm 
dł 17,5 cm, 
śr 1 cm, śr 
rysika 0,6 cm 

kolorowe 

12 

kpl 

59 Bańki mydlane Logopedia 
 bańki mydlane w pojemniku, dł. 
pojemnika 15 cm 

10 cm poj. 
42 ml 

kolorowe 29 zestaw 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

60 

Dmuchajka- przyrząd 
usprawniający aparat 
oddechowy, 
artykulacyjny i 
fonacyjny 

Zajęcia 
logopedyczne 

Drewniana zabawka, piłeczki 
styropianowe, słomki 

śr. 6cm; wys. 
5 cm 

kolorowe 

2 

szt. 

61 

Słuchawka 
zapewniająca 
akustycznie wyraźny 
odsłuch własnej mowy-  
( Telefon -szept, 
Słuchawka ) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Indywidualny akustyczny zestaw 
słuchawkowy do terapii osób z 
niepłynnością mowy./ sz1 

  

kolorowe 

2 

szt 

62 
Historyjki obrazkowe 4 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania   

kolorowe 
2 

szt. 

63 

Historyjki obrazkowe 6 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania 

  

kolorowe 

1 

szt. 

64 

Gra dydaktyczna ucząca 
prawidłowej wymowy 
głosek szumiących ( sz, 
ż/rz,cz, dź)- 
(Dżdżownica Żaneta, 
Pszczółki lotniczki, 
Ładnie mówię głoski) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- Obrazki ze 
zdjęciami głosek szumiących, 
dodatkowe akcesoria w zależności 
od wybranej oferty 

  

kolorowe 

1 

szt. 

65 

Gra dydaktyczna: 
Ślimak; czterolistna 
koniczyna 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- 44 obrazki , 1 
dwustronna plansza, 16 pionków, 
kostka 

  

kolorowe 

2 

szt. 

66 

Drabina I Zajęcia 
logopedyczne 

Plansza drabina; 240 kart z 
wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja   

kolorowe 

1 

szt. 

67 

Drabina I I Zajęcia 
logopedyczne Plansza drabina; 240 kart z 

wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja   

kolorowe 

1 

szt. 

68 Piórka Logopedia 
Naturalne piórka w kilku kolorach. 
Doskonała pomoc do ćw. 
Logopedycznych.  

150 szt: 20 g kolorowe 10 szt 

69 

Zabawy usprawniające 
buzię i język Książka 

pisana wierszem, 
zawiera ćwiczenia 

usprawniające aparat 
mowy dziecka oraz 

wprowadza dziecko w 
świat głosek 

Logopedia 

ćwiczenia w formie książkowej 
Zabawy usprawniające buzię i język 
Książka pisana wierszem, zawiera 
ćwiczenia usprawniające aparat 
mowy dziecka oraz wprowadza 
dziecko w świat głosek 

brak niebieska 1 szt 

70 Memory  Logopedia 

Zestaw memo szumki to 72 
kartoniki ( 36 par) z obrazkami, 
których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoskami 

brak kolorowe 1 szt 

71 Dmuchajka drewniana  Logopedia 

Dmuchajka ułatwia proces 
usprawniania aparatu 
oddechowego, artykulacyjnego i 
fonacyjnego 

śr 6 cm wys 
5 cm, 2 

piłeczki styr, 
10 słomek 

kolorowe 1 szt 

72 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy głoski s,z,c,dz  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski s,z,c,dz  

wyd impuls 
56 stron 

kolorowe 1 szt 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

73 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 1 - szereg 
szumiący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

74 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 2 - szereg 
syczący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

75 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 3 - szereg cisząy 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

76 Memory  Logopedia 

Pakiet I, Materiał obrazkowo 
wyrazowy w kartach opracowany 
jest tak aby dzieci bawiąc się 
ćwiczyły poprawna wymowę 

200 kart kolorowe 1 szt 

77 Memory  Logopedia 

Pakiet II  Materiał obrazkowo 
wyrazowy w kartach opracowany 
jest tak aby dzieci bawiąc się 
ćwiczyły poprawna wymowę 

200 kart kolorowe 1 szt 

78 

Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 4- szereg 
różnicowanie 3 
szeregów 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

79 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 6 - szereg głoski 
k,g 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony kolorowe 1 szt 

80 
Kolorowanka 
logopedyczna 

Logopedia 
książeczka składająca się z 22 
kolorowych postaci, służy do 
utrwalania wymowy 

A4 kolorowe 1 szt 

81 
języczkowe przygody i 
inne bajeczki 
logopedyczne 

Logopedia książeczka do kolorowania A4   1 szt 

82 

Radosne R. Ćwiczenia 
wspomagające 
wywołanie głoski r i ją 
utrwalające 

Logopedia książka  A4   1 szt 

83 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
szumiący zeszyt 1 

Logopedia książka A4   1 szt 

84 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
syczący zeszyt 2 

Logopedia Książka A4   1 szt 

85 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
ciszący zeszyt 3 

Logopedia książka A4   1 szt 

86 

Ćwiczenia 
artykulacyjne: 
różnicowanie trzech 
szeregów zeszyt 4 

Logopedia książka A4   1 szt 

87 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski 
dźwięczne zeszyt 5 

Logopedia Książka A4   1 szt 
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88 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski k, 
g, zeszyt 6 

Logopedia książka A4   1 szt 

89 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska I 
zeszyt 7 

Logopedia książka A4   1 szt 

90 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska r 
zeszyt 8 

Logopedia książka A4   1 szt 

91 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski w, 
f zeszyt 9 

Logopedia książka A4   1 szt 

92 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska d, 
t zeszyt 10 

Logopedia książka A4   1 szt 

93 

Historyjki obrazkowe 4 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania 

  

kolorowe 

3 

szt. 

94 Rękawiczki bezpudrowe Logopedia 
Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, 
jednorazowego użytku 

M Niebieski 1 
opakowanie 

(100 szt) 

95 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek  składający się z 322 
elementów 

322 elem kolorowy 1 szt 

96 
Zestaw papierów 
zimowy 

Spotkania ze 
sztuką 

Bogaty zestaw plastyczny do 
tworzenia dekoracji złożonych z 
papieru, składający się z 83 
elementów 

83 elementy kolorowy 1 szt 

97 Zestawy papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek na caly rok składający się 
ze 107 elementów 

107 
elementów 

kolorowy 5 szt 

98 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek wiosenny składający się ze 
110 elementów 

110 
elementów 

kolorowy 5 szt 

99 Papierowe zwierzaki 
Spotkania ze 
sztuką 

zestaw papierów we wzory futer 
zwierząt 

40 szt, 8 
różnych 
wzorów 

kolorowy 1 szt 

100 Żele brokatowe 
Spotkania ze 
sztuką 

Żele z brokatem 6 kolorów  
6 kolorów , 
poj. 10,5 ml 

kolorowy 4 szt 

101 Tempera 6 l 6 sztuk 
Spotkania ze 
sztuką 

Tempera to linia holenderskich farb 
plakatowych w żywych kolorach, 
sporządzonych na bazie wodnej 

6 butelek 1 
litrowych 

kolorowy 3 szt 

102 Kartonowe Kwiatuszki 
Spotkania ze 
sztuką 

Zestaw kartonowych kwiatuszków z 
twardego kartonu. Do 
wykorzystania przy dekoracjach 
kwiatowych oraz pracach 
plastycznych 

9 kolorów 
od 2,8cm do 

1,6 
kolorowy 1 szt 

103 
Zestaw papierów 
zimowy 

Spotkania ze 
sztuką 

Bogaty zestaw plastyczny do 
tworzenia dekoracji złożonych z 
papieru, składający się z 83 
elementów 

83 elementy kolorowy 2 szt 
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104 
Samoprzylepne 
dekoracje mix 

Spotkania ze 
sztuką 

Samoprzylepne dekoracje z tkaniny 
36 serc, 36 kwiatuszków, 72 
wstążeczki 

36 serc( 
23mm i 36 

mm), 36 
kwiatuszków

, 72 (25,33 
mm)wstążec
zki(27 mm) 

kolorowy 1 szt 

105 

Dmuchajka- przyrząd 
usprawniający aparat 
oddechowy, 
artykulacyjny i 
fonacyjny 

Zajęcia 
logopedyczne 

Drewniana zabawka, piłeczki 
styropianowe, słomki 

śr. 6cm; wys. 
5 cm 

kolorowe 

2 

szt. 

106 

Słuchawka 
zapewniająca 
akustycznie wyraźny 
odsłuch własnej mowy-  
( Telefon -szept, 
Słuchawka ) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Indywidualny akustyczny zestaw 
słuchawkowy do terapii osób z 
niepłynnością mowy./ sz1 

  

kolorowe 

2 

szt 

107 

Historyjki obrazkowe 4 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania 

  

kolorowe 

2 

szt. 

108 

Historyjki obrazkowe 6 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania 

  

kolorowe 

1 

szt. 

109 

Gra dydaktyczna ucząca 
prawidłowej wymowy 
głosek szumiących ( sz, 
ż/rz,cz, dź)- 
(Dżdżownica Żaneta, 
Pszczółki lotniczki, 
Ładnie mówię głoski) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- Obrazki ze 
zdjęciami głosek szumiących, 
dodatkowe akcesoria w zależności 
od wybranej oferty 

  

kolorowe 

1 

szt. 

110 

Gra dydaktyczna: 
Ślimak; czterolistna 
koniczyna 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- 44 obrazki , 1 
dwustronna plansza, 16 pionków, 
kostka 

  

kolorowe 

2 

szt. 

111 

Drabina I Zajęcia 
logopedyczne 

Plansza drabina; 240 kart z 
wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja 

  

kolorowe 

1 

szt. 

112 

Drabina I I Zajęcia 
logopedyczne 

Plansza drabina; 240 kart z 
wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja   

kolorowe 

1 

szt. 

113 

Piłeczki "Jeżyki" o 
średnicy 8 cm 

Gimnastyka 
korekcyjna 

piłki z PCV z wypustkami do masażu 
i ćwiczeń rehabilitacyjnych- 2 szt. w 
opakowaniu 

średnica 
8cm kolorowe 

5 

kpl 

114 

Piłeczki "Jeżyki" o 
średnicy 10 cm 

Gimnastyka 
korekcyjna 

piłki z PCV z wypustkami do masażu 
i ćwiczeń rehabilitacyjnych 4 sztuki 
w opakowaniu 

średnica     
10 cm kolorowe 

4 

kpl. 

115 

Woreczki z grochem Gimnastyka 
korekcyjna 

Woreczki wypełnione ziarenkami 
grochu - 4 sztuki w opakowaniu 

wm. 
12x12x100g 

w 4 
kolorach: 

żólty,czerw
ony, 

zielony, 
niebieski  

12 

kpl 

116 

Szarfy gimnastyczne Gimnastyka 
korekcyjna 

Szarfy gimnastyczne 1 szt szer. 
3cm, dł. 94, 

w 4 
kolorach : 

żólty,czerw
ony, 

zielony, 

57 

szt. 
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niebieski  

117 

Letnie narty Gimnastyka 
korekcyjna 

Narty wyposażone w sznurek z 
rączką i zaczepy do butów, które 
można regulować 

39,5x 12,5x 
2,5 kolorowe 

2 

para 

118 

Różdżka z piłeczką Gimnastyka 
korekcyjna 

różdżka z piłeczką połączona 
sznurkiem. Wym. 11,5x38cm; 
śr.7cm. 3 sztuki w komplecie 

  

kolorowe 

1 

kpl. 

119 

Platforma ze ślimakiem Gimnastyka 
korekcyjna 

platforma z tworzywa sztucznego 
antypoślizgowy spód, max 
obciążenie 80kg;3 piłeczki; wym 
54x40x2,5cm 

  

kolorowe 

1 

szt. 

120 
Plansza na kółkach  Gimnastyka 

korekcyjna 
drewniana plansza na kółkach; 
wym. 61x40 

  
kolorowe 

2 
szt. 

121 
Najeżone półkule 6 szt. Gimnastyka 

korekcyjna 
okrągłe dyski sensoryczne z 
wypustkami.  

8x16; 4 szt. 
w 

opakowaniu 
kolorowe 

2 
kpl. 

122 

Kolorowa rzeka 6 el. Gimnastyka 
korekcyjna 

wym.elem.dł. 35,5, szer.11,5cm, 
wys. 4,5; 1 platforma odł. 15,5cm i 
szer.8,5cm; 6 elementów   

różne 
kolory 

2 

kpl. 

123 

Mata aktywności do 
nauki poprzez ruch -gra 
zręcznościowa, Liczby i 
kształty 

Gimnastyka 
korekcyjna 

Koordynacja równowagi. Mata, 
ruletka/szt1 

mata o wym. 
161x118 cm 

kolorowa 

1 

szt 

124 

Trójkąt muzyczny Spotkanie ze 
sztuką 

Trójkąt stalowy i młotek do 
uderzenia/ 1 sztuka 

wym. 10cm, 
młotek o 
długości 
12,3cm 

  

5 

szt. 

125 

Kastaniety Spotkanie ze 
sztuką 

kastaniety z rączką/1 sztuka dł. 21cm, 
klapsa 
ruchomego 
9,5 x 4,5cm 

  

6 

szt. 

126 
Talerze Spotkanie ze 

sztuką 
Talerze małe/ 1 para wym. Śr. 

7cm   
2 

szt. 

127 
Tamburyn z membraną Spotkanie ze 

sztuką 
wykonane ze sklejki powleczone 
skóra owcza 

wym. Śr. 
20cm.   

1 
szt. 

128 

Dzwonki Janczary Spotkanie ze 
sztuką 

4 dzwoneczki umieszczone na 
nylonowej taśmie/ 2 szt 

dł. Taśmy 
23cm, śr. 
Dzwonka 

2cm 

kolorowe 

21 

kpl 

129 
Zestaw papierów 
rysunkowych 

Spotkanie ze 
sztuką 

papier rysunkowy:. biały A4-500szt; 
kolorowy A4- 800szt; kolorowy A3- 
160szt, biały 500szt. 

jak obok 
wg. opisu 

1 
zestaw 

130 

Kółka do origami 
zestaw mix. 

Spotkanie ze 
sztuką 

po 100szt o śr. 200,150,120,100,80; 
300szt o śr. 57; 400szt. O śr 47; 600 
szt. o śr. 30; 1000szt. O śr 20mm 

jak obok 

wg opisu 

1 

zestaw 

131 

Kredki ołówkowe  Spotkanie ze 
sztuką 

Zestaw stolikowy kredek  w 
drewnianej oprawie 

10kolorów 
po 6 sztuk, 

dł. 15cm, śr. 
rysika 0,5cm 

różne 
kolory 

1 

zestaw 

132 
Kreda Spotkanie ze 

sztuką 
kreda okrągła 100szt 10 kolorów, 
dł. 8 cm., śr. 1cm 

jak obok 
różne 
kolory 

1 
zestaw 
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133 
papier ksero Język angielski białe kartki papieru, 250 arkuszy A4 

białe 
15 

 ryza 

134 

Kredki ołówkowe 24 
kolory, trójkątne w 
pudełku kartonowym 

Język angielski kolorowe kredki ołówkowe/ 24 szt. 
w opakowaniu 

dł. 17,8cm, 
śr rysika 0,3 

cm 
kolorowe 

3 

kpl 

135 

Piramidki Język angielski Drewniane różnokolorowe 
elementy o tym samym bądź 
różnym kształcie i różnej wielkości 
nałożone na trzpień. 

różne kolory tęczy 

2 

szt. 

136 

Drewniane puzzle  Język angielski Drewniane puzzle do ćwiczeń 
koncentracji, 
spostrzegawczości,precyzji, 
sprawności manualnej/24 elementy 

wym. 
30x22,5 

kolorowe 

6 

szt. 

137 

Bystre oczko Język angielski Gra edukacyjna wyrabiająca 
spostrzegawczość, refleks, pamięć. 
4 duże dwustronne plansze, 210 
twardych dwustronnie 
zadrukowanych plakietek, 
instrukcja 

  

kolorowe 

4 

szt. 

138 

Labirynt drewniany " 
Kot i mysz" 

Język angielski Plastikowa szuflada, plastikowa 
plansza do gry,9 plastikowych 
płytek, 48 zadań, instrukcja 

plastikowa 
plansza o 

wym. 
19,5x19,5cm

, płytki o 
wym. 4,1 x 

4,1cm  

kolorowe 

2 

szt. 

139 
Kredki woskowe Język angielski 12 kolorów po 25 sztuk kredek, dł 

8cm, śr. 07 
jak obok 

kolorowe 
2 

zestaw 

140 
plastelina Język angielski Zestaw przedszkolny Waga 2,3kg, 

12 kolorów 
po 15szt 

kolorowe 
3 

zestaw 

141 

Historyjki obrazkowe 
Uczucia, zdrowie, 
bezpieczeństwo 

Język angielski Rozwijają myślenie, kojarzenie 
faktów, umiejętność nazywania 
emocji, uczą dbać o 
bezpieczeństwo 

  

kolorowe 

3 

szt. 

142 

Farba tempera Język angielski Farba na bazie wody,/ 6 szt, poj 
1000ml 

poj. 1000ml 
6 

podstawow
ych 

kolorów w 
zestawie 

4 

zestaw 

143 
Globus Język angielski globus  

śr. 22cm, 
wys. 30cm 

kolorowy 
2 

szt 

144 
Gra " Cukiereczki"- " 
Candy" 

Język angielski Mata, 3 kostki, 41 cukierków 
wykonanych ze sklejki,  

wym. op. 
22,5x22,5x5
cm,  

kolorowe 
2 

szt. 

145 

Dmuchajka- przyrząd 
usprawniający aparat 
oddechowy, 
artykulacyjny i 
fonacyjny 

Zajęcia 
logopedyczne 

Drewniana zabawka, piłeczki 
styropianowe, słomki 

śr. 6cm; wys. 
5 cm drewno 

bukowe+tw
orzywo 

2 

szt. 

146 

Słuchawka 
zapewniająca 
akustycznie wyraźny 
odsłuch własnej mowy-  
( Telefon -szept, 
Słuchawka ) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Indywidualny akustyczny zestaw 
słuchawkowy do terapii osób z 
niepłynnością mowy./ 
sz1/tworzywo sztuczne bez 
ftalanów 

  

Tworzywo 
sztuczne 

bez 
ftalanów 

2 

szt 
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147 

Historyjki obrazkowe 4 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania-  

  

Tektura 

2 

szt. 

148 

Historyjki obrazkowe 6 
elementowe 

Zajęcia 
logopedyczne 

21 historyjek obrazkowych, 
kieszonki plastikowe do ich 
układania- tektura +plastik 

  

Tektura 

1 

szt. 

149 

Gra dydaktyczna ucząca 
prawidłowej wymowy 
głosek szumiących ( sz, 
ż/rz,cz, dź)- 
(Dżdżownica Żaneta, 
Pszczółki lotniczki, 
Ładnie mówię głoski) 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- Obrazki ze 
zdjęciami głosek szumiących, 
dodatkowe akcesoria w zależności 
od wybranej oferty 

  

Tektura 

1 

szt. 

150 

Gra dydaktyczna: 
Ślimak; czterolistna 
koniczyna 

Zajęcia 
logopedyczne 

Gra logopedyczna- 44 obrazki , 1 
dwustronna plansza, 16 pionków, 
kostka 

  

Tektura 

2 

szt. 

151 

Drabina I Zajęcia 
logopedyczne 

Plansza drabina; 240 kart z 
wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja 

  

Tektura 

1 

szt. 

152 

Drabina I I Zajęcia 
logopedyczne Plansza drabina; 240 kart z 

wyrazami; 4 pionki; kostka; 
instrukcja   

Tektura 

1 

szt. 

153 tuby do gry z tworzywa 
spotkanie ze 
sztuką 

tonowo nastrojowe tuby ze 
specjalnego tworzywa sztucznego. 
Kolorowe rury przeznaczone do 
grania poprzez uderzanie w 
podłogę, rękę. W zależności od 
materiału w jaki się uderza zmienia 
się barwa dźwięku 

dł od 30- 63 
cm 

plastik 3 kpl 

154 

Trójkąt muzyczny Spotkanie ze 
sztuką 

Trójkąt stalowy i młotek do 
uderzenia/ 1 sztuka 

wym. 10cm, 
młotek o 
długości 
12,3cm 

stal 

4 

szt. 

155 

Kastaniety Spotkanie ze 
sztuką 

z rączką/1 sztuka dł. 21cm, 
klapsa 
ruchomego 
9,5 x 4,5cm 

drewno 

6 

szt. 

156 

Talerze Spotkanie ze 
sztuką 

Talerze małe/ 1 para wym. Śr. 
7cm miedź 

2 

szt. 

157 

Tamburyn z membraąą Spotkanie ze 
sztuką 

wykonane ze sklejki powleczone 
skóra owcza 

wym. Śr. 
20cm. 

sklejka, 
skóra 
owcza 

3 

szt. 

158 

Zestaw papierów 
rysunkowych 

Spotkanie ze 
sztuką 

papier rysunkowy:. biały A4-500szt; 
kolorowy A4- 800szt; kolorowy A3- 
160szt, biały 500szt. 

jak obok 

papier 

1 

zestaw 

159 

Kółka do origami 
zestaw mix. 

Spotkanie ze 
sztuką 

po 100szt o śr. 200,150,120,100,80; 
300szt o śr. 57; 400szt. O śr 47; 600 
szt. o śr. 30; 1000szt. O śr 20mm 

jak obok 

papier 

1 

zestaw 

160 

Kredki ołówkowe  Spotkanie ze 
sztuką 

Zestaw stolikowy kredek  w 
drewnianej oprawie 

10kolorów 
po 6 sztuk, 

dł. 15cm, śr. 

drewniana 
oprawa 

1 

zestaw 
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rysika 0,5cm 

161 
Kreda Spotkanie ze 

sztuką 
kreda okrągła 100szt 10 kolorów, 
dł. 8 cm., śr. 1cm 

jak obok 
kreda 

1 
zestaw 

162 tarka 
spotkanie ze 
sztuką 

tarka  z dołączoną pałeczką dł 20 cm drewno 4 kpl 

163 Bębenek 
spotkanie ze 
sztuką 

instrumenty muzyczne śr 15 cm drewno 3 sztuka 

164 

Drewniane puzzle  Język angielski Drewniane puzzle do ćwiczeń 
koncentracji, 
spostrzegawczości,precyzji, 
sprawności manualnej/24 elementy 

śr 20 cmx 
3,5 cm 

drewno 

4 

szt. 

165 

Drewniane puzzle  Język angielski Drewniane puzzle do ćwiczeń 
koncentracji, 
spostrzegawczości,precyzji, 
sprawności manualnej/24 elementy 

wym. 
30x22,5 

drewno 

3 

szt. 

166 

Labirynt drewniany " 
Kot i mysz" 

Język angielski 

 Plastikowa szuflada, plastikowa 
plansza do gry,9 plastikowych 
płytek, 48 zadań, instrukcja 

plastikowa 
plansza o 

wym. 
19,5x19,5cm

, płytki o 
wym. 4,1 x 

4,1cm  

tworzywo 
sztuczne 

bez 
ftalantów 

3 

szt. 

167 
Zestaw edukacyjny " 
Bystre oczko" 

Język angielski 210 twardych dwustronnie 
zadrukowanych plakietek, 4 duze 
dwustronne plansze, instrukcja  

jak obok 
tektura 

6 
szt. 

168 

Kredki woskowe Język angielski 12 kolorów po 25 sztuk kredek, dł 
8cm, śr. 07 

jak obok 
kredki w 

drewnianej 
oprawie 

2 

zestaw 

169 

plastelina Język angielski Zestaw przedszkolny Waga 2,3kg, 
12 kolorów 

po 15szt 

materiały 
najwyższej 

jakości 

13 

zestaw 

170 

Historyjki obrazkowe 
Uczucia, zdrowie, 
bezpieczeństwo 

Język angielski Rozwijają myślenie, kojarzenie 
faktów, umiejętność nazywania 
emocji, uczą dbać o 
bezpieczeństwo 

  

tektura 

2 

szt. 

171 
Pastele olejne 
artystyczne 

j. angielski kredki drewniane 24 kolory 
24 kolory w 
pudełku, dł 7 
cm śr 0,9 cm 

kredki 20 kpl 

172 
kredki dł 17,5 cm, śr 1 
cm, śr rysika 0,6 cm 

j. angielski 
różnokolorowe kredy w wiaderku 
do przechowywania. Łatwo 
zmywalne za pomocą wody 

dł 8,3 cm, śr 
1,4 cm 

kreda 16 kpl 

173 Piłka jeżyk 20cm 
gimnastyka 
korekcyjna  

piłka z wypustkami śr. 20 cm guma 8 szt. 

174 
Woreczki z grochem 4 
szt. 

gimnastyka 
korekcyjna  

kolorowe woreczki wypełnione 
grochem 

12x12 cm 
tkanina+gro

ch 
10 szt. 

175 
Drążek gimnastyczny 80 
cm - 4 szt. 

gimnastyka 
korekcyjna  

drążek gimnastyczny 
dł. 80 cm, 
średn, 2,5 

cm 
PCV 10 szt. 
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176 Ringo sensoryczne 
gimnastyka 
korekcyjna  

ringo sensoryczne śr. 17 cm guma 9 szt. 

177 
Dysk sensoryczny śr. 33 
cm 

gimnastyka 
korekcyjna  

dysk sensoryczny z wypustkami śr. 33 cm PCV 4 szt. 

178 Szarfa szkolna 
gimnastyka 
korekcyjna  

szarfa  brak tkanina 9 szt. 

179 Hula - Hop 
gimnastyka 
korekcyjna  

obręcze gimnastyczne śr. 60 cm PCV 19 szt. 

180 Skakanka 
gimnastyka 
korekcyjna  

skakanka dł 2 m sznurek 20 szt. 

181 Piłeczki do tenisa 6 sz. 
gimnastyka 
korekcyjna  

komplet 6 piłeczek do tenisa 
stołowego 

brak PCV 11 opakowania 

182 Tunel prosty 
gimnastyka 
korekcyjna  

tunel wykonany z miękkiego 
ortalionu 

ok.. dł. 180 
cm, śr. 45 

cm 

tkanina - 
ortalion 

3 szt. 

183 
Kamienne półkule - 6 
sztuk 

gimnastyka 
korekcyjna  

plastikowe półkule wewnątrz 
wypełnione piaskiem 

śr. 15 cm, 
wys. 7 cm 

plastik+pias
ek 

4 opakowania 

184 Alfabet 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

50x74 cm papier 4 szt 

185 Zawody 
zajęcia z j. 

angielskiego 

aplikacje z postaciami 
reprezentujące profesje, rozwijanie 
słownictwa i ćwiczenie pamięci 

61x 43 cm tektura 3 zestaw 

186 Emocje 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym. 
43x56cm 

papier 2 szt 

187 Kolory 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

papier 3 szt 

188 Kształty 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

papier 3 szt 

189 Kostki obrazkowe 
zajęcia z j. 

angielskiego 
 zestawy puzzli 

wym. 7,6 x 6 
cm 

tektura 2 szt 

190 Domino zwierzęta 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna 

wym. 10 x 5 
cm 

karton 5 szt 

191 Fiszki - angielski 
zajęcia z j. 

angielskiego 
dwustronne karty do nauki 
angielskiego 

wym. 
14x7cm 

tektura 7 szt 

192 Domino obrazkowe 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna plakietki tektura 4 szt 

193 English - kolory 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna  puzzle tektura 2 szt 
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194 English - liczby i kształty 
zajęcia z j. 

angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

8 x 12 cm tektura 4 szt 

195 
Puzzle Przeciwieństwa 
po angielsku 

zajęcia z j. 
angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

9 x 12 cm tektura 1 szt 

196 
Puzzle Liczymy po 
angielsku 

zajęcia z j. 
angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

10 x 12 cm tektura 4 szt 

197 
Kostka manipulacyjna z 
zapięciami 

zajęcia z j. 
angielskiego 

kostka pozwalająca zapamiętywać 
kolory 

30x30x30 
cm 

materiał 1 szt. 

198 Piłeczki z buźkami 
zajęcia z j. 

angielskiego 

 do wykorzystania zarówno podczas 
zajęć ruchowych, jak i w zabawach 
dotyczących rozpoznawania, 
nazywania i naśladowania emocji.  

śr. 15 cm materiał 1 kompl. 

199 Pacynki 
zajęcia z j. 

angielskiego 
do wykorzystania przy opowiadaniu 
bajek 

22 cm materiał 2 kompl. 

200 Dmuchane lotto 
zajęcia z j. 

angielskiego 
do utrwalania słów i tworzenia 
wypowiedzi 

gra tektura 1 szt 

201 

Słuchawka 
zapewniająca 
akustycznie wyraźny 
odsłuch własnej mowy-  
(Telefon -szept, 
Słuchawka ) 

zajęcia z j. 
angielskiego 

do utrwalania słownictwa przyrząd plastik 1 szt 

202 płyta Cd piosenki 
zajęcia z j. 

angielskiego 
do nauki piosenek  płyta cd płyta cd 1 szt. 

203 Parawan z Kwiatkiem 
zajęcia z j. 

angielskiego 
rozwijanie aktywności twórczej, 
zapoznanie z zawodami 

przyrząd plastik 2 szt 

204 Mata edukacyjna 
zajęcia z j. 

angielskiego 

rozwijanie aktywności ruchowej 
zapoznanie się z dniami tygodnia i 
miesiącami 

mata materiał 2 szt 

205 
Dłonie i stopy 
fakturowe 

zajęcia z j. 
angielskiego 

rozwijanie aktywności ruchowe i 
zapoznanie się z kolorami 

przyrząd plastik 1 kompl. 

206 Drewniany domek 
zajęcia z j. 

angielskiego 
rozwijanie aktywności słownej 
utrwalanie słownictwa 

zabawka drewno 2 szt. 

207 
Angielski dla dzieci 
Karty obrazkowe 100 
pierwszych słówek 

zajęcia z j. 
angielskiego 

odnajdywanie i dopasowanie liter z 
rozpoczynającym się wyrazem 

72 razy 2 - 
elementowe 

tektura 6 szt 

208 

Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 4- szereg 
różnicowanie 3 
szeregów 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 4 szt 
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209 Piórka Logopedia Naturalne piórka w kilku kolorach.  150 szt: 20 g piórka 2 szt 

210 
Książka- Zabawy 
usprawniające buzię i 
język 

Logopedia 

Książka pisana wierszem, zawiera 
ćwiczenia usprawniające aparat 
mowy dziecka oraz wprowadza 
dziecko w świat głosek 

brak papier 1 szt 

211 Turbinka Logopedia 
gra rozwijająca kontrolę nad 
oddechem 

śr. 18,5 cm plastik 1 szt 

212 Dmuchajka drewniana Logopedia 

Dmuchajka ułatwia proces 
usprawniania aparatu 
oddechowego, artykulacyjnego i 
fonacyjnego 

śr 6 cm wys 
5 cm, 2 

piłeczki styr, 
10 słomek 

drewno 
bukowe 

2 szt 

213 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski s,z,c,dz  

wyd impuls 
56 stron 

papier 2 szt 

214 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski t,d,m,mi,n,ni,ń 

wyd impuls 
56 stron 

papier 3 szt 

215 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski f,fi,w,wi,ł,ch,h nr 800-7064 

wyd impuls 
56 stron 

papier 1 szt 

216 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 3 - szereg ciszący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 1 szt 

217 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 6 - szereg głoski 
k,g 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 1 szt 

218 Memory  Logopedia 

Pakiet I, Materiał obrazkowo 
wyrazowy w kartach opracowany 
jest tak aby dzieci bawiąc się 
ćwiczyły poprawna wymowę 

200 kart karton  1 szt 

219 Wyspy 
gimnastyka 
korekcyjna 

W zestawie 6 wysepek, różne 
kolory i wielkości,zmusza do 
wysiłku fizycznego i koncentracji 
uwagi 

różne 
wielkości 

tworzywo 
sztuczne 

1 komp. 

220 Piłka gimnastyczna 
gimnastyka 
korekcyjna 

dmuchana piłka,wyzwalanie 
spontanicznej aktywności ruchowej 

60 cm guma 1 szt 

221 Piłka gimnastyczna 
gimnastyka 
korekcyjna 

dmuchana piłka,wyzwalanie 
spontanicznej aktywności ruchowej 

50 cm guma 3 szt 

222 Najeżone półkule 
gimnastyka 
korekcyjna 

Ćwiczą koordynację i sprawność 
ruchową 

śr. 15cm 
wys. 7 cm 

plastik 1 kompl 

223 Płotki z sercami 
gimnastyka 
korekcyjna 

wyzwalanie spontanicznej 
aktywności ruchowej 

56,6x13,3x1
2,2 

drewno 1 szt. 

224 
Platforma z labiryntem 
ślimak 

gimnastyka 
korekcyjna 

platforma ze ślimakiem do 
koordynacji wzrokowo-ruchowej 

wym. 
54x40x 
2,5cm 

plastik 1 szt. 

225 Dyski z fakturami 
gimnastyka 
korekcyjna 

ćwiczenia zmysłu, 
dotyku,rozwijanie wrażeń 
dotykowych 

śr. 27cm, 
11cm 

guma 2 kompl. 
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226 Chusta 6m 
gimnastyka 
korekcyjna 

wyzwalanie aktywności ruchowej śr. 6 m materiał 1 szt. 

227 Chusta 3,5m 
gimnastyka 
korekcyjna 

wyzwalanie aktywności ruchowej śr. 3,5 materiał 1 szt. 

228 Szarfy na kijku 
gimnastyka 
korekcyjna 

wyzwolenie aktywności ruchowej dł.2,7m 
platik, 

materiał 
3 kompl. 

229 Piłka jeżyk 20cm 
gimnastyka 
korekcyjna  

kolorowe woreczki wypełnione 
grochem 

śr. 20 cm guma 8 szt. 

230 
Woreczki z grochem 4 
szt. 

gimnastyka 
korekcyjna  

kolorowe woreczki wypełnione 
grochem 

12x12 cm 
tkanina+gro

ch 
10 szt. 

231 
Drążek gimnastyczny 80 
cm - 4 szt. 

gimnastyka 
korekcyjna  

drążek gimnastyczny 
dł. 80 cm, 
średn, 2,5 

cm 
PCV 3 szt. 

232 Ringo sensoryczne 
gimnastyka 
korekcyjna  

ringo sensoryczne śr. 17 cm guma 8 szt. 

233 
Dysk sensoryczny śr. 33 
cm 

gimnastyka 
korekcyjna  

dysk sensoryczny z wypustkami śr. 33 cm PCV 5 szt. 

234 Szarfa szkolna 
gimnastyka 
korekcyjna  

szarfa  brak tkanina 9 szt. 

235 
Hula - Hop 

gimnastyka 
korekcyjna  

obręcze gimnastyczne śr. 60 cm PCV 20 szt. 

236 Skakanka 
gimnastyka 
korekcyjna  

skakanka dł 2 m sznurek 20 szt. 

237 Piłeczki do tenisa 6 sz. 
gimnastyka 
korekcyjna  

komplet 6 piłeczek do tenisa 
stołowego 

brak PCV 12 opakowanie 

238 Tunel prosty 
gimnastyka 
korekcyjna  

tunel wykonany z miękkiego 
ortalionu 

ok.. dł. 180 
cm, śr. 45 

cm 

tkanina - 
ortalion 

3 szt. 

239 
Kamienne półkule - 6 
sztuk 

gimnastyka 
korekcyjna  

plastikowe półkule wewnątrz 
wypełnione piaskiem 

śr. 15 cm, 
wys. 7 cm 

plastik+pias
ek 

4 opakowanie 

240 Tempera 
spotkanie ze 

sztuką 
farby w plastikowych butelkach po 
1 l x 6 kolorów 

1 l farba 3 zestaw 

241 
Kredki  - zestaw 
stolikowy 

spotkanie ze 
sztuką 

12 kolorów po 6 sztuk kredek w 
praktycznym pudełku. 

brak 
kredki 

świecowe 
3 szt. 

242 
Tektura falista mix - 10 
sztuk 

spotkanie ze 
sztuką 

10 arkuszy tektury falistej formatu 
A4 

A4 papier 6 szt. 

243 
Zestaw papierów 
kolorowych A4 - 100 
arkuszy 

spotkanie ze 
sztuką 

100 arkuszy papieru kolorowego w 
mixie o formacie A4 

A4, 80 g/m2 papier 8 opakowanie 

244 
Biały papier rysunkowy 
A3 

spotkanie ze 
sztuką 

250 arkuszy papieru białego w 
formacie A3 

A3, 80 g/m3 papier 3 opakowanie 
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245 Dmuchajka  logopedia 

służy do wydłużania fazy 
wydechowej, ustalenia 
prawidłowego toru oddechowego, 
rozwija umiejętności koncentracji, 
uczy spokoju i ekonomicznego 
zużywania powietrza, pomoc z 
drewna bukowego  

śr.6 cm/wys 
5 cm 

drewno 2 szt 

246 Piórka dekoracyjne logopedia Małe kolorowe pióra ptasie 20 gr 
tworzywo 
naturalne 

1 szt 

247 
Rękawiczki bezpudrowe 
M 100 sztuk 

logopedia 
Odpowiednie dla alergików, 
rękawice nitrylowe, bezpudrowe, 
jednorazowego użytku.  

M nitryl 2 opakowanie 

248 Słomki 50 szt. logopedia 50 szt., dł. 22 cm dł. 22 cm sztuczne 5 opakowanie 

249 Bańki mydlane logopedia 
 bańki mydlane w pojemniku, dł. 
pojemnika 15 cm 

wys. 15 cm sztuczne 4 szt 

250 Memo szumki logopedia 

Zestawy Memo rerki i Memo 
szumki to kartoniki z obrazkami, 
których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoską r (rerki) lub z 
głoskami: sz, ż, cz, dż (szumki). 
Ilustracja Piotr Fąfrowicz, 
• 72 kartoniki (36 par) z obrazkami  

  karton 1 szt 

251 
Loteryjka obrazkowa. 
Gra logopedyczna 

logopedia 

Ma na celu rozwój mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym w zakresie 
poprawnej wymowy głosek szeregu 
szumiącego sz-ż-cz-dż, poszerzenie 
słownika czynnego oraz rozwoju 
percepcji słuchowej. Dzieci uczą się 
wymowy poprzez zabawę, ćwicząc 
dodatkowo spostrzeganie, pamięć 
wzrokową i słuchową, koncentrację 
oraz myślenie.  
• 8 twardych dwustronnych plansz 
z obrazkami o wym. 16,4 x 11,3 cm  
• 72 dwustronne kartoniki z 
obrazkami o wym. 5,8 x 3,8 cm  
• woreczek  
• instrukcja gry i wykaz użytych 
wyrazów  
• dla 1-4 graczy  
• od 5 lat  

plansze o 
wym. 16,4 x 
11,3 cm  
• 72 
dwustronne 
kartoniki  o 
wym. 5,8 x 
3,8 cm  

karton 1 szt 
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252 Kinezjologia edukacyjna logopedia 

W książce zaprezentowano 
scenariusze wykorzystujące 
elementy Gimnastyki Mózgu wg 
Dennisonów – bazowego programu 
w ramach Kinezjologii Edukacyjnej. 
Propozycje w nich zawarte 
skierowane są do nauczycieli 
edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. Ćwiczenia są 
proste i możliwe do wykonania w 
każdych warunkach. Książka 
zawiera zestaw ćwiczeń 
nakierowanych na konkretny cel, 
taki jak: rozwijanie umiejętności 
samodzielnego uczenia się i 
koncentracji, wspomaganie 
uważnego słuchania i jasnego 
wypowiadania się, doskonalenie 
umiejętności czytania, pisania i 
rysowania, rozwijanie umiejętności 
matematycznych oraz 
kształtowanie postaw twórczych.  
• 55 str. (ćwiczenia + 18 
scenariuszy) 

  papier 1 szt 

253 
Wyrażenia 
dźwiękonaśladowcze 

logopedia 

Programy językowych ćwiczeń 
słuchowych przeznaczone są dla 
dzieci z autyzmem, afazją, alalią, 
jąkaniem, dzieci z zaburzeniami 
słuchu fonemowego, dzieci 
dwujęzycznych oraz dla osób 
uczących się języka polskiego jako 
obcego. Wykrzyknienia i wyrażenie 
dźwiękonaśladowcze pojawiają się 
pod koniec pierwszego roku życia 
dziecka. umożliwiają dziecku 
ćwiczenie kompetencji 
komunikacyjnej (umiejętności 
porozumiewania się) i artykulacji. 
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze i 
wykrzyknienia zbudowane są 
najczęściej z sylaby otwartej, 
najłatwiejszej artykulacyjnie, ale 
pojawiają się tu niemal wszystkie 
spółgłoski z systemu języka.  
• oprawa miękka  
• 24 str. z ilustracjami  
• płyta CD 

  
Papier + 
płyta CD 

1 szt 

254 
Kolorowanka 
logopedyczna  

logopedia 

Książeczka składa się z 22 
kolorowych postaci, każda służy do 
utrwalania wymowy głoski: sz, ż, cz, 
dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, 
g, f, w. 

A4 Papier 1 pakiet 

255 
"Słowa, wyrazy, sylaby" 
pakiet 10 książeczek 

logopedia  Książka  A4 papier 1 pakiet 
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256 

Materiał wyrazowo 
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek 
detalizowanych 

  Książka  A4 papier 1 szt 

257 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek f, fi, w, 
wi, ł, ch (h) 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

258 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek sz, ż, 
cz, dż 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt. 

259 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek k, ki, g, 
gi 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

260 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek ś, ź, ć, 
dż 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

261 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek p, pi, b, 
bi  

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

262 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek t, d, m, 
mi, n, ni  

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

263 Magic pencil - mata język angielski 

Mata edukacyjna  pozwala na 
efektywną naukę cyfr i kolorów w 
języku angielskim wym. 250x60 cm 250x60 brak 3 szt 

264 
Days of the week - 
mata 

język angielski 

Mata edukacyjna  pozwala na 
efektywną dni tygodnia w języku 
angielskim wym. 100x160 

100x160 brak 4 szt 

265 Plastikowe warzywa język angielski 
Imitacje z tworzywa sztucznego 24 
elementy, wym. Od 4,5 do 13 cm 

brak plastik 4 opakowanie 

266 
Biały papier rysunkowy 
A3 

język angielski 
250 arkuszy papieru białego w 
formacie A3 

A3, 80 g/m3 papier 5 opakowania 

267 
Kredki  - zestaw 
stolikowy 

język angielski 
12 kolorów po 6 sztuk kredek w 
praktycznym pudełku. 

brak 
kredki 

świecowe 
3 szt. 

268 Plastikowe owoce język angielski 
Imitacje z tworzywa sztucznego 24 
elementy, wym. Od 4,5 do 13 cm 

brak plastik 6 opakowanie 

269 
Ciastolina w dużych 
tubach (130g) w 4 
kolorach  

język angielski ciastolina brak ciastolina 4 opakowanie 
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270 
Kolorowanka 
logopedyczna  

logopedia  
Książeczka składająca się z 22 
kolorowych postaci, służy do 
utrwalania wymowy  

A4 papier 1 szt 

271 
Języczkowe przygody i 
inne bajeczki 
logopedyczne  

logopedia  Książeczka do kolorowania A4 papier 1 szt 

272 

Radosne R. Ćwiczenia 
wspomagające 
wywołanie głoski r i ją 
utrwalające 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

273 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
szumiący zeszyt 1 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

274 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
syczący zeszyt 2 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

275 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: szereg 
ciszący zeszyt 3 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

276 

Ćwiczenia 
artykulacyjne: 
różnicowanie trzech 
szeregów zeszyt 4 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

277 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski 
dźwięczne zeszyt 5 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

278 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski k, 
g zeszyt 6 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

279 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska l 
zeszyt 7 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

280 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska r 
zeszyt 8 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

281 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoski w, 
f zeszyt 9 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

282 
Ćwiczenia 
artykulacyjne: głoska d, 
t zeszyt 10 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

283 
Gadające zwierzątka. 
Zabawy logopedyczne  
dla najmłodszych 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

284 

Bajeczki logopedyczne. 
Zabawne historyjki 
usprawniające mowę 
dziecka 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

285 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek f, fi, w, 
wi, ł, ch (h) 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

286 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek sz, ż, 
cz, dż 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt. 
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287 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek k, ki, g, 
gi 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

288 

Materiał wyrazowo-
obrazkowy do 
utrwalania poprawnej 
wymowy głosek ś, ź, ć, 
dż 

logopedia  Książka  A4 papier 1 szt 

289 Dmuchajka  logopedia  

drewniana zabawka logopedyczna, 
przeznaczona do wielokrotnego 
użycia, posiada wymienne rurki i 
styropianowe piłeczki 

śr 6 cm, wys. 
5 cm, 

piłeczki o śr. 
2,5 cm 

drewn/ 
styropian 

3 szt 

290 Piórka  logopedia  małe kolorowe pióra ptasie 
dł. od 3 - 14 

cm  

tworzywo 
naturalne - 
pióra ptasie 

4 opakowanie 

291 Rękawiczki bezpudrowe logopedia  
rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, 
jednorazowego użytku 

S nitryl 2 
opakowanie 

(100szt.) 

292 Woreczki z grochem 
gimnastyka 
korekcyjna  

kolorowe woreczki wypełnione 
grochem 

12x12  
naturalne - 

groch, 
tkanina 

6 kpl 

293 Piłka 75 cm 
gimnastyka 
korekcyjna  

piłka z PCV śr. 75 cm PCV 2 szt. 

294 Piłka 65 cm 
gimnastyka 
korekcyjna  

piłka z PCV śr. 65 cm PCV 5 szt. 

295 Mata podłogowa  
gimnastyka 
korekcyjna  

mata podłogowa do ćwiczeń 183x61x0,8 PCV 4 szt. 

296 Plansza na kółkach  
gimnastyka 
korekcyjna  

przyrząd przeznaczony do ćwiczeń 
rozwijających równowagę  

61x40 cm drewno 3 szt. 

297 Letnie narty 
gimnastyka 
korekcyjna  

przyrząd do rozwijania koordynacji 
pracy rąk i nóg, jednego lub kilku 
użytkowników  

39,5x12,5x2,
5 

PCV 2 para 

298 Zręcznościowe łyżki 
gimnastyka 
korekcyjna  

łyżka + piłeczka 
dł. łyżki 33 

cm 
PCV 7 szt. 

299 Tempera 
spotkanie ze 

sztuką 
farby w plastikowych butelkach po 
1 l x 6 kolorów 

1 l farba 3 zestaw 

300 
Kredki  - zestaw 
stolikowy 

spotkanie ze 
sztuką 

12 kolorów po 6 sztuk kredek w 
praktycznym pudełku. 

brak 
kredki 

świecowe 
3 szt. 

301 
Tektura falista mix - 10 
sztuk 

spotkanie ze 
sztuką 

10 arkuszy tektury falistej formatu 
A4 

A4 papier 6 szt. 
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302 
Zestaw papierów 
kolorowych A4 - 100 
arkuszy 

spotkanie ze 
sztuką 

100 arkuszy papieru kolorowego w 
mixie o formacie A4 

A4, 80 g/m2 papier 8 opakowania 

303 
Biały papier rysunkowy 
A3 

spotkanie ze 
sztuką 

250 arkuszy papieru białego w 
formacie A3 

A3, 80 g/m3 papier 3 opakowania 

304 

Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 4- szereg 
różnicowanie 3 
szeregów 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 2 szt 

305 Piórka Logopedia Naturalne piórka w kilku kolorach.  150 szt: 20 g piórka 1 szt 

306 
Książka- Zabawy 
usprawniające buzię i 
język 

Logopedia 

Książka pisana wierszem, zawiera 
ćwiczenia usprawniające aparat 
mowy dziecka oraz wprowadza 
dziecko w świat głosek 

brak papier 1 szt 

307 Memory Logopedia 

Zestaw memo szumki to 72 
kartoniki ( 36 par) z obrazkami, 
których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoskami 

brak brak 3 szt 

308 Dmuchajka drewniana Logopedia 

Dmuchajka ulatwia proces 
usprawniania aparatu 
oddechowego, artykulacyjnego i 
fonacyjnego 

śr 6 cm wys 
5 cm, 2 

piłeczki styr, 
10 słomek 

drewno 
bukowe 

2 szt 

309 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski s,z,c,dz 

wyd impuls 
56 stron 

papier 1 szt 

310 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

  
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski t,d,m,mi,n,ni,ń  

wyd impuls 
56 stron 

papier 1 szt 

311 
Materiał obrazkowo- 
wyrazowy  

Logopedia 
Materiał obrazkowo- wyrazowy 
głoski f,fi,w,wi,ł,ch,h nr 800-7064 

wyd impuls 
56 stron 

papier 1 szt 

312 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 3 - szereg ciszący 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty cwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 1 szt 

313 
Sylaby, słowa, wyrazy 
Zeszyt 6 - szereg głoski 
k,g 

Logopedia 

Seria sylaby, słowa wyrazy 
obejmuje zeszyty ćwiczeń 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

64 strony papier 1 szt 

314 Memory  Logopedia 

Pakiet I, Materiał obrazkowo 
wyrazowy w kartach opracowany 
jest tak aby dzieci bawiąc się 
ćwiczyły poprawna wymowę 

200 kart karton  2 szt 

315 
Mata korekcyjno - 
masująca 

gimnastyka 
korekcyjna 

mata do korekcji wad postawy, 
jeżyk koryguje płaskostopie,masuje 
stopy 

szer. od 20 
cm do 34 cm 

tworzywo 
sztuczne 

4 szt. 
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316 Wyspy 
gimnastyka 
korekcyjna 

W zestawie 6 wysepek, różne 
kolory i wielkości,zmusza do 
wysiłku fizycznego i koncentracji 
uwagi 

różne 
wielkości 

tworzywo 
sztuczne 

1 komp. 

317 Piłeczka gimnastyczna  
gimnastyka 
korekcyjna 

miękkie piłeczki do 
masażu,pobudzanie i stymulowanie 
receptorów czuciowych, terapia 
sensomotoryczna 

śr.8 cm guma 20 szt 

318 Piłka gimnastyczna 
gimnastyka 
korekcyjna 

piłka z kolcami,różne formy 
aktywności wymagają poszukiwania 
właściwej równowagi 

śr. 65 cm guma 4 szt 

319 Piłka gimnastyczna 
gimnastyka 
korekcyjna 

dmuchana piłka,wyzwalanie 
spontanicznej aktywności ruchowej 

60 cm guma 2 szt 

320 Piłka gimnastyczna 
gimnastyka 
korekcyjna 

dmuchana piłka,wyzwalanie 
spontanicznej aktywności ruchowej 

50 cm guma 3 szt 

321 
Tęczowe szarfy do 
tańczenia  

Gimnastyka 
korekcyjna 

Kolorowe szarfy z uchwytem na 
rekę  

90 cm materiał 12 kompl 

322 Hula Hop 
Gimnastyka 
korekcyjna 

plastikowe obręcze, różne kolory śr. 60 cm plastik 25 szt 

323 
Papier rysunkowy biały 
A4 

Zajęcia ze sztuką 
materiał do działań rozwijających 
dziecięcą twórczość plastyczną 

A4 250 sztuk papier 1 ryza 

324 Klej w sztyfcie Zajęcia ze sztuką 
przeznaczony do papieru,tektury, 
tkanin 

8 gr klej 8 szt. 

325 
Plastelina zestaw 
klasowy 

Zajęcia ze sztuką 
bardzo plastyczna, nietwardniejąca 
w żywych kolorach 

15 laseczek 
2,4 kg 

masa 
plastyczna 

1 zestaw 

326 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek na cały rok składający się z 
322 elementów 

322 elem papier 1 szt 

327 Zestawy papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek na cały rok składający się 
ze 107 elementów 

107 
elementów 

papier 1 szt 

328 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek wiosenny składający się ze 
110 elementów 

110 
elementów 

papier 1 szt 

329 Zestaw papierów 
Spotkania ze 
sztuką 

Kuferek wiosenny składający się ze 
110 elementów 

111 
elementów 

papier 2 szt 

330 Papierowe zwierzaki 
Spotkania ze 
sztuką 

wzory z papieru- zwierzaczki 
40 szt, 8 
różnych 
wzorów 

drewno 2 szt 

331 Żele brokatowe 
Spotkania ze 
sztuką 

Żele z brokatem 6 kolorów  
6 kolorów , 
poj. 10,5 ml 

żele 
brokatowe 

2 szt 
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332 Tempera 6 lx 6 sztuk 
Spotkania ze 
sztuką 

Tempera to linia holenderskich farb 
plakatowych w żywych kolorach, 
sporządzonych na bazie wodnej 

6 butelek 1 
litrowych 

farby 1 szt 

333 Kartonowe Kwiatuszki 
Spotkania ze 
sztuką 

Zestaw kartonowych kwiatuszków z 
twardego kartonu. Do 
wykorzystania przy dekoracjach 
kwiatowych oraz pracach 
plastycznych 

9 kolorów 
od 2,8cm do 

1,6 
karton 1 szt 

334 
Zestw papierów 
zimowy 

Spotkania ze 
sztuką 

Bogaty zestaw plastyczny do 
tworzenia dekoracji złożonych z 
papieru, składający się z 83 
elementów 

83 elementy papier 1 szt 

335 
Samoprzylepne 
dekoracje mix 

Spotkania ze 
sztuką 

Samoprzylepne dekoracje z tkaniny 
36 serc, 36 kwiatuszków, 72 
wstążeczki 

36 serc( 
23mm i 36 

mm), 36 
kwiatuszków

, 72 (25,33 
mm)wstążec
zki(27 mm) 

tkanina 1 szt 

336 Piankowe kształty  
Spotkania ze 
sztuką 

piankowe kształty  500 szt pianka 1 szt 

337 
Duży zestaw kółek do 
origami 2300 sztuk 

Spotkania ze 
sztuką 

Duży zestaw kółek do origami 2300 
sztuk 

śr. 2 cm, 3 
cm, 2,7 cm, 

5,7 cm, 8 
cm, 10 cm, 
12 cm, 15 
cm 20 cm 

papier 1 szt 

338 
Folia holograficzna 
samoprzylepna 

Spotkania ze 
sztuką 

Folia holograficzna samoprzylepna 
4 kolory  

4 arkusze 
23x33 cm 

folia 1 szt 

339 Trójkąty z pałeczką Zajęcia ze sztuką 
do działań muzycznych, 
wzbogacanie zajęć rytmicznych 

przekrój 8 
mm 

stal 2 szt 

340 Tamburyn okrągły Zajęcia ze sztuką 
trwały i wyróżniający się czystym 
brzmieniem, do działań 
muzycznych 

śr. 15 cm 
drewno i 

stal 
2 szt 

341 Bębenek z pałeczką Zajęcia ze sztuką 
obrzeże bębenka posiada tłoczone 
kropki o różnym zagęszczeniu 

śr. 20 cm plastik 2 szt 

342 Marakasy   Zajęcia ze sztuką 
Mini marakesy 14 cm plastikowe, 
wykonane z mocnego tworzywa, do 
działań rytmicznych 

śr. 6 cm, dł. 
14 cm 

plastik 4 szt 

343 
10 dzwoneczków z 
rączką 

Spotkania ze 
sztuką 

10 dzwoneczków z rączką 
1 para 

wymiary 
10x8,5 cm 

brak 6 zest. 

344 Alfabet 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

50x74 cm papier 5 szt 

345 Zawody 
zajęcia z j. 

angielskiego 

aplikacje z postaciami 
reprezentujące profesje, rozwijanie 
słownictwa i ćwiczenie pamięci 

61x 43 cm tektura 6 zestaw 
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l.p. Nazwa towaru 
Przeznaczenie/r

odzaj zajęć 
Opis Rozmiar Kolor Ilość J.m. 

346 Emocje 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym. 
43x56cm 

papier 6 szt 

347 Kolory 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

papier 8 szt 

348 Dni tygodnia 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

papier 10 szt 

349 Kształty 
zajęcia z j. 

angielskiego 
plansza,wspomaganie 
zapamiętywania słówek 

wym.43x56c
m 

papier 2 szt 

350 Fiszki - angielski 
zajęcia z j. 

angielskiego 
dwustronne karty do nauki 
angielskiego 

wym. 
14x7cm 

tektura 8 szt 

351 Domino obrazkowe 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna puzzle tektura 6 szt 

352 English - kolory 
zajęcia z j. 

angielskiego 
układanka edukacyjna  puzzle tektura 2 szt 

353 English - liczby i kształty 
zajęcia z j. 

angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

8 x 12 cm tektura 4 szt 

354 
Puzzle Przeciwieństwa 
po angielsku 

zajęcia z j. 
angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

9 x 12 cm tektura 4 szt 

355 
Puzzle Liczymy po 
angielsku 

zajęcia z j. 
angielskiego 

 pary obrazków z zabawnymi 
ilustracjami o przeciwnym 
znaczeniu 

10 x 12 cm tektura 6 szt 

356 
Angielski dla dzieci 
Karty obrazkowe 100 
pierwszych słówek 

zajęcia z j. 
angielskiego 

odnajdywanie i dopasowanie liter z 
rozpoczynającym się wyrazem 

72 razy 2 - 
elementowe 

tektura 6 szt 

II. W ramach realizacji zmówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Dostarczenia pomocy na dodatkowe zajęcia, posiadających certyfikat zgodności z 

normą i znak bezpieczeństwa CE do ośmiu przedszkoli biorących udział w projekcie. 
2. Dostarczenia specyfikacji zamawianych pomocy, podając cenę jednostkową netto i 

brutto dla sztuki danego produktu oraz kwotę łączną. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

W ciągu 14 dni od dnia ustalenia przez Zamawiającego z Wykonawcą. 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Kierownik Projektu Agata Juszczyk „Akademia przedszkolaka ”, tel. 77 4460 336 

2. Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się w wyborze oferty oraz sposób obliczania ceny. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia. 



 
Projekt pn. „Akademia przedszkolaka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Umowy Nr POKL.09.01.01-16-

002/13-00 z dnia 28.02.2014r. 

 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach- http://www.krapkowice.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

e-mail: umig@krapkowice.pl  

http:// www.krapkowice.eu 

tel.  77 44 66 800 

fax. 77 44 66 888 

 

 

Agata Juszczyk 

Kierownik projektu 
 

mailto:umig@krapkowice.pl
http://www.krapkowice.eu/

