
 

CZĘŚĆ 

Lp. 

1 

1 

Krzesło ISO Wood Chrome; 
szerokość siedziska 460 mm 
głębokość siedziska 415 mm 
wysokość siedziska od podłoża 470 mm
wysokość oparcia 325 mm 
wysokość całkowita 820 mm 
szerokość całkowita krzesła 545 mm
głębokość całkowita krzesła 425 mm
stelaż stalowy chromowany 
siedzisko i oparcie z naturalnej sklejki drewnianej lakierowa
możliwość składowania w stosie do 10 sztuk

2 

Stołek dla wychowawców „Bioswing
siedzisko dopasowuje się do siedz
grzbietu. Materiał: tapicerowane siedzis
Wymiary: powierzchnia siedziska 
Obciążenie: do 115 kg. Siedzisko pokryte sztuczn
kółka. 

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

ĘŚĆ 1 – MEBLE I WYPOSAŻENIE DO GABINETÓW 
 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
Krzesło ISO Wood Chrome;  

 siedziska od podłoża 470 mm 

 
 całkowita krzesła 545 mm 
 całkowita krzesła 425 mm 

siedzisko i oparcie z naturalnej sklejki drewnianej lakierowanej 
 składowania w stosie do 10 sztuk 

Stołek dla wychowawców „Bioswing”, którego specjalne elementy sprawiają, że 
 do siedzącej osoby, korzystnie wpływając na jej mięśnie 

grzbietu. Materiał: tapicerowane siedzisko, krzyżak i mechanizm siedziska z aluminium. 
Wymiary: powierzchnia siedziska – średnica 36 cm, wysokość siedziska 34-44 cm. 

enie: do 115 kg. Siedzisko pokryte sztuczną skórą w kolorze niebieskim. Twarde 

nr 1.1 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

20 szt. 

 

2 szt. 

 

 

 



 

 

Lp. 

1 

1. 

Szafa lekarska jednodrzwiowa; 
metalowa szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyt drzwi
posiada zamek zabezpieczający, rygluj
x 180 cm 

2 
Kozetka 2-częściowa;  
Posiadają metalową konstrukcję
regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. Wym. 1

3 

Apteczka pierwszej pomocy HACCP; 
Skład apteczki:  
2 szt. Opatrunek indywidualny G 
2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 
1 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 
2 szt. Chusta trójkątna  
1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych: 10 szt. 
10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 
1 szt. Zestaw do płukania oka 
1 szt. Koc ratunkowy  
1 szt. Ustnik do szt. oddychania 
3 szt. Kompres 10 x 10 (pak po 2 szt.) 
2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 
3 szt. Opatrunek Hydrożelowy 
1 szt. Płyn do odkażania rąk Skinman Soft 
5 szt. Worek foliowy  
1 szt. Nożyczki 14,5 cm  
1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix 
1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych. 
Apteczka zawiera stelaż mocują
Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm.

4 

Wyposażenie apteczki: skład zgodny z norm
• 1 szt. Kompres zimny  
• 2 szt. Kompres na oko  
• 3 szt. Kompres 10 x 10 a2  
• 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 
• 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 
• 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) 
• 1 kpl. Plaster (14 szt.)  
• 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm  
• 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 
• 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 
• 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 
• 2 szt. Chusta trójkątna  
• 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 
• 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 
• 1 szt. Nożyczki 19 cm  
• 4 szt. Rękawice winylowe  
• 6 szt. Chusteczka dezynfekują
• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 
• 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

5 

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem;  
wykonana ze stali nierdzewnej • wzrostomierz z dokładno
maksymalna: 200 kg • dokładno
wym. 28 x 147 x 56 cm 

6 
Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wyko
2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szuflad

7 
Szafa metalowa dwudrzwiowa
osobowych. Wym. 100 x 42 x 200 cm

8 

Szafa aktowa;  
Metalowa szafa biurowa wykonana z blachy w kolorze popielatym. Wyposa
przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocni
wewnątrz metalowym profilem zapewniaj
dwa kluczyki. Wym. 100 x 42 x 200 cm

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 2 – GABINET PIELĘGNIARKI 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
Szafa lekarska jednodrzwiowa;  
metalowa szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyt drzwiowy 

ący, ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wymiary: 60 x 43,5 

 konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczęściowa z 
tem nachylenia wezgłowia. Wym. 182 x 50 x 55 cm 

Apteczka pierwszej pomocy HACCP;  

2 szt. Opatrunek indywidualny G  
2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm  
1 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm  

1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych: 10 szt. - 1,9 x 7,2 cm i 10 szt. - 2,5 x 7,2 cm  
kawiczki jednorazowe nitrylowe  

1 szt. Zestaw do płukania oka  

1 szt. Ustnik do szt. oddychania  
3 szt. Kompres 10 x 10 (pak po 2 szt.)  
2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm  

elowy  
ąk Skinman Soft  

1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix  
1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych. 

 mocujący do ściany.  
Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm. 

skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS zawierający:  

yczna 4 m x 6 cm  
• 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm  

Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)  

• 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny  
• 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny  

nek indywidualny K sterylny  
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm  

• 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)  
• 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm  

• 6 szt. Chusteczka dezynfekująca  
• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania  

elania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych 
Waga kolumnowa ze wzrostomierzem;   
wykonana ze stali nierdzewnej • wzrostomierz z dokładnością do 1 mm • waga 
maksymalna: 200 kg • dokładność podziałki: 100 g • wym. platformy: 37,5 x 27,5 cm • 

wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr.  
ę i 1 szufladę zamykaną na zamek. Wym. 120 x 60 x 76 cm. 

Szafa metalowa dwudrzwiowa - morska zieleń do przechowywania papierowych danych 
osobowych. Wym. 100 x 42 x 200 cm 

Metalowa szafa biurowa wykonana z blachy w kolorze popielatym. Wyposażona w półki 
przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od 

trz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. Zamek wyposażony w 
dwa kluczyki. Wym. 100 x 42 x 200 cm 

cznik nr 1.2 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

2 komplety 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 



 

9 

Szafa ubraniowa L z 4 schowkami i drzwiami; 
 schowkowa wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm. Drzwi 
wykonane lakierowanej płyty MDF, wyposa
aluminium. Szafka wyposażona w metalowe nó
ubrania. Wym. 92 x 55 x 195 cm

10 

Krzesło do gabinetu lekarskiego 
wyposażone w ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniaj
dla kręgosłupa. Regulowana wysoko
oparcie i siedzisko. • śr. 64,5 cm • wys. 87

Szafa ubraniowa L z 4 schowkami i drzwiami;  
schowkowa wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm. Drzwi 
ykonane lakierowanej płyty MDF, wyposażone w plastikowe uchwyty (gałki) w kolorze 

żona w metalowe nóżki, a każdy schowek - w wieszak na 
ubrania. Wym. 92 x 55 x 195 cm 
Krzesło do gabinetu lekarskiego - zielone;  

e w ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie 
gosłupa. Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. Miękkie, tapicerowane 

r. 64,5 cm • wys. 87-100 cm • wys. siedziska 45-58 cm 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

 



 

 

Lp. 

1 

1 Łóżeczko do leżakowania w kolorze niebieskim o wym. min. 1370x560mm (dł. x szer.); 

2 

Szafa na pościel i leżaki- z drzwiczkami, która pomie
pościeli, jak i 20 łóżeczek; korpus szafy wykonany z 18 mm płyty wiórowej klonowej; 
drzwiczki wykonane z lakierowanego mdf
620 mm (wys. x szer. .x gł.); 

3 
Platforma do przewożenia łóż
konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kółka z hamulcem; wymiary min. 1320 x 
560 mm (dł. x szer.); 

Załącznik nr 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 3 – LEŻAKOWANIE 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
w kolorze niebieskim o wym. min. 1370x560mm (dł. x szer.);  

z drzwiczkami, która pomieści w sobie zarówno 20 kompletów 
eczek; korpus szafy wykonany z 18 mm płyty wiórowej klonowej; 

drzwiczki wykonane z lakierowanego mdf-u o gr. 16 mm; wymiary min. 1940 x 1500 x 

enia łóżeczek;  
konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kółka z hamulcem; wymiary min. 1320 x 

cznik nr 1.3 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

25 szt.  

1 szt.   

1 szt.  

 



 

 

Lp. 

1 

1 

Wózek 6-cio osobowy  
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 175 x 75 x 100 cm
Waga ok. 36 kg 
Dozwolone obciążenie do 120 kg
Koła: W pełni ogumowane, w pełni obrotowe pr
cm wyposażone w hamulec bębnowy i automatyczny hamulec parkowania
Materiał: Rama i rączka z profili i utwardzonego aluminium i aluminiowych rurek, 
podwozie siedzenia, stół, bagaż
Siedziska: Lekkie do zdjęcia pokrycie mo
5-punktowe pasy bezpieczeństwa

2 
Dach przeciwdeszczowy, do wózka 6
Z przezroczystymi, zwijanymi bocznymi 
mżawką. 

3 Ochrona przeciwsłoneczna 
Daszek przeciwsłoneczny z drąż

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 4 – WÓZEK 6-OSOBOWY  

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 

szer. x wys.) 175 x 75 x 100 cm 

enie do 120 kg 
Koła: W pełni ogumowane, w pełni obrotowe przednie koła (śred. 26 cm), tylne śred. 32 

one w hamulec bębnowy i automatyczny hamulec parkowania 
czka z profili i utwardzonego aluminium i aluminiowych rurek, 

podwozie siedzenia, stół, bagażnik i drzwi z odpornego na uderzenia polietylenu 
cia pokrycie można prać w 30 stopniach 
ństwa 

Dach przeciwdeszczowy, do wózka 6-osobowego 
Z przezroczystymi, zwijanymi bocznymi ściankami. Chroni przed lekkim deszczem i 

drążkiem (dł. 40 cm). Wymiary 67 x 30 cm. 

cznik nr 1.4 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 szt. 

 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

 



 

CZĘŚĆ

Lp. 

1 

1  

INTERAKTYWNA KOLUMNA B
kontrolerów przewodowych, bezprzewodowych.
Kolumna ma wbudowany przycisk do regulacji ilo
ingerencji kontrolera płynnie zmieniaj
Wysokość kolumny to 1,75m, ś

2  

INTERAKTYWNA SALA DO
skład wchodzą: 
Interaktywna kaskada światłowodowa
Interaktywna ściana bąbelkowa 
Interaktywna tuba huraganowa
Interaktywny światłowodowy d
Interaktywne pasmo światła 
Interaktywna srebrna chmura 
Bezprzewodowy kontroler 
Przekaźnik do kontrolerów bezprzewodowych

3  
INTERAKTYWNY WODOSPAD 
200 światłowodów o 2 m długo
Kwadrat 60x60cm. 

4  
PODŚWIETLANY PANEL A
Panel wykonany w technologii LED.
Wym.: 46 x 34 cm, gr. 8 mm, wymiar panel pracy 41 x 28,5 cm

5  

ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW
W skład zestawu wchodzi panel 
podświetlonymi kwadratami reaguj
macie. Wrażliwe na nasz ruch kwadraty na macie aktywuj
kolor na panelu ściennym. 8 róż
zabaw, które wybiera się za pomoc
Regulowana głośność dźwięków. Mo

6  

PROJEKTOR SNAP 
Projektor generujący natężenie ś
rotator, który można w dowolnej chwili zastopowa
kierunek rotacji. Do rotatora pasuj
Źródłem światła projektora są diody LED
Zestaw z min. jedną tarczą obrotow

7  

PANEL PODŚWIETLANY OKR
Panel jest bardzo cienki, wykonany w technologii LED. Daje to niezwykle jasne, wyra
oświetlenie bez nagrzewania się
całkowicie bezpieczne dla dzieci. 

8  

PANEL PODŚWIETLANY A2
Panel jest bardzo cienki, wykonany w technologii LED. Daje to niezwykle jasne, wyra
oświetlenie bez nagrzewania sie powierzchni. Urz
całkowicie bezpieczne dla dzieci. Wymiar panela 64 x 46 cm 
płyty podświetlanej 58,5 x 41 cm (format A2), waga 3 kg

9  

PODŚWIETLANY PANEL Z CIECZ
Panel jest odporny na skakanie i intensywny ruch dzieci oraz osób dorosłych a tak
ciężar wózków inwalidzkich (maksymalne obci
stosowany na blacie stołu o dowolnej płaskiej powierzchni. Jest wodoodporny i 
antypoślizgowy. Po prostu zastosuj niewielki nacisk aby stworzy
wizualny. Wymiar panelu to 50x50cm

10  

ZESTAW 4 ŚWIECĄCYCH TABLIC 
Możliwość wyboru tabicy ze stacji do
jest siedem opcji kolorów i opcja automatycznego przewijania. Czterogodzinne 
naładowanie pozwala na 10-12 godzin ci
suchymi długopisami, ale zalecamy stosowanie długopisó
uzyskać dodatkowy efekt. Tablica w rozmiarze A4.

11  

PODŚWIETLANY PANEL Z CIECZ
Panel jest odporny na skakanie i intensywny ruch dzieci oraz osób dorosłych a tak
ciężar wózków inwalidzkich (maksymalne obci
stosowany na blacie stołu o dowolnej płaskiej powierzchni. Jest wodoodporny i 
antypoślizgowy. Po prostu zastosuj niewielki nacisk aby stworzy
wizualny. Wymiar panelu to 50x50cm

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 5 – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba 

2 
INTERAKTYWNA KOLUMNA BĄBELKOWA, sterowana za pośrednictwem 
kontrolerów przewodowych, bezprzewodowych. 
Kolumna ma wbudowany przycisk do regulacji ilości bąbelków. 16 kolorów, które bez 
ingerencji kontrolera płynnie zmieniają się. 

 kolumny to 1,75m, średnica 15cm. 
INTERAKTYWNA SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - ZESTAW, w którego 

wiatłowodowa 
belkowa  

Interaktywna tuba huraganowa 
wiatłowodowy dywan 

 

nik do kontrolerów bezprzewodowych 
INTERAKTYWNY WODOSPAD ŚWIATŁOWODOWY 

wiatłowodów o 2 m długości.  

WIETLANY PANEL A3 
Panel wykonany w technologii LED. 
Wym.: 46 x 34 cm, gr. 8 mm, wymiar panel pracy 41 x 28,5 cm 

KOWY PLAC ZABAW 
W skład zestawu wchodzi panel ścienny z wbudowanym głośnikami stereo i 

wietlonymi kwadratami reagującymi na dokonany wybór na miękkiej, bezpiecznej 
liwe na nasz ruch kwadraty na macie aktywują dźwięk oraz wyświetlany 

. 8 różnych światów dźwiękowych. Do wyboru 10 różnych 
 za pomocą przycisku na panelu ściennym.  
ęków. Możliwość podłączenia słuchawek. 

ężenie światła w wysokości 100 luksów. Wbudowany, własny 
na w dowolnej chwili zastopować, przyspieszyć czy też zmienić 

nek rotacji. Do rotatora pasują tarcze obrotowe od 15cm(6 cali) - 29cm(9 cali). 
wiatła projektora są diody LED. Czas działania to około 50 000 godzin.  

ą obrotową. 
WIETLANY OKRĄGŁY  

enki, wykonany w technologii LED. Daje to niezwykle jasne, wyraźne 
wietlenie bez nagrzewania się powierzchni. Urządzenie jest lekkie, wytrzymałe i 

całkowicie bezpieczne dla dzieci. Średnica 50 cm 
WIETLANY A2  

wykonany w technologii LED. Daje to niezwykle jasne, wyraźne 
wietlenie bez nagrzewania sie powierzchni. Urządzenie jest lekkie, wytrzymale i 

całkowicie bezpieczne dla dzieci. Wymiar panela 64 x 46 cm - grubość 0,8 cm - obszar 
41 cm (format A2), waga 3 kg 

WIETLANY PANEL Z CIECZĄ (CZERWONY)  
odporny na skakanie i intensywny ruch dzieci oraz osób dorosłych a także na 

ar wózków inwalidzkich (maksymalne obciążenie to 500kg). Może być również 
blacie stołu o dowolnej płaskiej powierzchni. Jest wodoodporny i 

Po prostu zastosuj niewielki nacisk aby stworzyć wspaniały efekt 
Wymiar panelu to 50x50cm 

CYCH TABLIC  
ze stacji dokującej i włączenia wybranego koloru. Dostępnych 

jest siedem opcji kolorów i opcja automatycznego przewijania. Czterogodzinne 
12 godzin ciągłego użytkowania. Można go używać z 

suchymi długopisami, ale zalecamy stosowanie długopisów fluorescencyjnych, aby 
Tablica w rozmiarze A4. 

WIETLANY PANEL Z CIECZĄ (NIEBIESKI)  
odporny na skakanie i intensywny ruch dzieci oraz osób dorosłych a także na 

ar wózków inwalidzkich (maksymalne obciążenie to 500kg). Może być również 
stosowany na blacie stołu o dowolnej płaskiej powierzchni. Jest wodoodporny i 

Po prostu zastosuj niewielki nacisk aby stworzyć wspaniały efekt 
Wymiar panelu to 50x50cm 

cznik nr 1.5 do zapytania ofertowego 

 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 szt. 

 

1 komplet 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 



 

12  

PANEL PODŚWIETLANY 
Panel z 4 metalowymi zaciskami do mocowania np. papieru, 12V zasilacz.
panel najwyższej technologii LED, pobiera mało energii, a daje czyste jasne o
tło. Idealne dla elementów oświetlanych od dołu i bardzo dobrze współpracuje z 
obiektami przezroczystymi i półprzezroczystymi.

13  
OSŁONKA DO PANELU POD
Osłonka do panelu podświetlanego, która zapewni zabaw
elementami. 

14  

AKRYLOWE KLOCKI  
Zestaw 25 akrylowych, przezroczystych klocków
różnych kształtach, zaprojektowanych tak 
sekwencje. W zestawie jest lustro, które umo
kompozycji, pomaga zrozumieć

15  

MIĘKKIE KLOCKI  
Pakiet 72 cegieł w 4 różnych kolorach i 5 rozmiarach, idealny do wszechstronnej 
budowy.24 cegiełki 1-cegiełkowe (37 x 37 x 25 mm)
24 x 2-cegiełkowe(74 x 37 x 25 mm)
8 x 4 cegiełki kwadratowe (74 x 74 x 25 mm)
8 x 4-cegiełkowe(150 x 37 x 25 mm)
8 x 8-cegiełkowe(150 x 74 x 25 mm)

16  
PRZEŚWITUJĄCE KOPUŁY 
Kopuły można używać na panelu pod
bardziej wciągające. Można je równie

17  
ZESTAW ŻELOWYCH LITEREK 
Zestaw zawiera 26 liter. Rozmiar: 15 cm x 9 cm

18  PERCEPCYJNE PÓŁKULE 
Zestaw kolorowych półkul, pobudzaj

19  
ZESTAW ŻELOWYCH CYFEREK 
Zestaw żelowych cyferek od 0

20  

ZESTAW PRZEZROCZYSTYCH KUBECZKÓW
Przezroczyste kubeczki do panelu pod
sortowania drobnych rzeczy czy elementy do układania kubeczkowej wie
zawiera 20 kubeczków w 4 kolorach

21  PÓŁPRZEZROCZYSTE KLOCKI 
Zestaw zawiera 96 klocków w ró

22  

PRZEZROCZYSTE LICZMANY 
Zestaw 500 szt. małych, okrągłych przezroczystych liczmanów zamykanych w 
plastikowym słoiku. Liczmany wykonane s
żółtym, czerwonym i fioletowym. Liczmany doskonale nadaj
podświetlanymi. Nakładając róż
nowe kolory. 

23  

ZESTAW KOLOROWYCH KLEKSÓW 
Kolorowe przezroczyste i nieprzezroczyste elementy akrylowe w kształcie kleksów w 
kolorach: czerwonym, niebieskim, 
również czarnym i białym dwustronnie lustrzanych. Mo
lub na podświetlanym panelu. Idealne do nauki mieszania kolorów, dopasowywania, 
obserwacji światła, cienia i tworzenia dekoracji na 

24  

ZESTAW TECZOWYCH LITEREK 
Zestaw 26 liter w przyjaznej dzieciom czcionce, wykonane z materiał
Idealne do podświetlanego panelu. Literki posiadaj
być nawlekane lub przypięte do tablicy. Rozmiar literki: 7cm.

25  

ZESTAW PŁASKICH KLEPSYDR 
Mała, płaska klepsydra wykonana jest z przezroczystego t
wypełniona jest bezbarwną ciecz
do góry kolorowe, mikroskopijne b
ciekawe wrażenia wizualne i refleksyjne. Zestaw zaw
kolorach. Wymiary: 6,5 x 4,5 cm

26  

DUŻA BĄBELKOWA KLEPSYDRA 
Duża, płaska klepsydra wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego. Klepsydra 
wypełniona jest bezbarwną ciecz
mikroskopijne bąbelki.  poruszaj

27  PIŁECZKA ŚWIECĄCA  
Piłeczka 6cm ze światłem LED

28  
ŚWIECĄCA KRYSTALICZNA PIŁKA 
Piłka w kształcie kryształu świeci po uderzeniu. Jej szczeg
dzieci i zapewnia stymulację zarówno dotykow

29  ŚWIECĄCA GWIAZDKA  
Gwiazdka świeci po uderzeniu, 

30  

ŚWIECĄCA PIŁKA- BALON
Wystarczy napompować piłkę 
słomę i jest gotowe do odbijania i rzucania jak piłka! Dodatkowo balon 
każdym odbiciu. 

 A3  
zaciskami do mocowania np. papieru, 12V zasilacz. Podświetlany 

szej technologii LED, pobiera mało energii, a daje czyste jasne oświetlone 
świetlanych od dołu i bardzo dobrze współpracuje z 

biektami przezroczystymi i półprzezroczystymi. 
OSŁONKA DO PANELU PODŚWIETLANEGO A3  

wietlanego, która zapewni zabawę piaskiem jak i mokrymi 

Zestaw 25 akrylowych, przezroczystych klocków w kolorach podstawowych w 17 
nych kształtach, zaprojektowanych tak żeby można z nich było układać różne wzory i 

sekwencje. W zestawie jest lustro, które umożliwia obserwowanie odbicia gotowej 
kompozycji, pomaga zrozumieć zjawisko symetrii. W zestawie 15 kart. 

nych kolorach i 5 rozmiarach, idealny do wszechstronnej 
cegiełkowe (37 x 37 x 25 mm) 

cegiełkowe(74 x 37 x 25 mm) 
8 x 4 cegiełki kwadratowe (74 x 74 x 25 mm) 

iełkowe(150 x 37 x 25 mm) 
cegiełkowe(150 x 74 x 25 mm) 

CE KOPUŁY  
 na panelu podświetlanym, aby rozpoznawanie numerów było 

na je również stosować na stołach, dywanach itp. 
ELOWYCH LITEREK  

Zestaw zawiera 26 liter. Rozmiar: 15 cm x 9 cm 
YJNE PÓŁKULE  

Zestaw kolorowych półkul, pobudzających percepcję wzrokową. Zestaw zawiera 8 półkul. 
ELOWYCH CYFEREK  

elowych cyferek od 0-9. Rozmiar 15 cm. 
ZESTAW PRZEZROCZYSTYCH KUBECZKÓW 

rzezroczyste kubeczki do panelu podświetlanego sprawdzą się jako pojemniki do 
sortowania drobnych rzeczy czy elementy do układania kubeczkowej wieży. Zestaw 
zawiera 20 kubeczków w 4 kolorach; Wysokość kubeczka 7 cm, Szerokość: 5 cm 
PÓŁPRZEZROCZYSTE KLOCKI  

96 klocków w różnych kolorach 
PRZEZROCZYSTE LICZMANY  

ągłych przezroczystych liczmanów zamykanych w 
zmany wykonane są z plastiku w czterech kolorach zielonym, 

ółtym, czerwonym i fioletowym. Liczmany doskonale nadają się do pracy z panelami 
ąc różne kombinacje liczmanów na siebie można uzyskiwać 

LOROWYCH KLEKSÓW  
Kolorowe przezroczyste i nieprzezroczyste elementy akrylowe w kształcie kleksów w 
kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, pomarańczowym i fioletowym, jak 

 czarnym i białym dwustronnie lustrzanych. Może być stosowany samodzielnie 
wietlanym panelu. Idealne do nauki mieszania kolorów, dopasowywania, 
wiatła, cienia i tworzenia dekoracji na ścianie. 

ZESTAW TECZOWYCH LITEREK  
Zestaw 26 liter w przyjaznej dzieciom czcionce, wykonane z materiału akrylowego. 

wietlanego panelu. Literki posiadają otwór w górnej części, więc mogą 
ęte do tablicy. Rozmiar literki: 7cm. 

ZESTAW PŁASKICH KLEPSYDR  
Mała, płaska klepsydra wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego. Klepsydra 

ą cieczą, w której - wbrew prawom fizyki - poruszają się z dołu 
do góry kolorowe, mikroskopijne bąbelki. Przedmiot ten przykuwa uwagę, daje też bardzo 

enia wizualne i refleksyjne. Zestaw zawiera 4 klepsydry w różnych 
kolorach. Wymiary: 6,5 x 4,5 cm 

BELKOWA KLEPSYDRA  
a, płaska klepsydra wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego. Klepsydra 

ą cieczą, w której - wbrew prawom fizyki - kolorowe, 
belki.  poruszają się z dołu do góry. Wymiary: 22,5 x 8,5 x 3 cm. 

wiatłem LED 7-kolorów  
CA KRYSTALICZNA PIŁKA  

świeci po uderzeniu. Jej szczególny kształt przyciąga uwagę 
ę zarówno dotykową jak i wizualną. Średnica 6cm. 

 
wieci po uderzeniu, średnica 6,5 cm. 

BALON (dwa kolory)  
 piłkę przez słomkę. Po osiągnięciu żądanej wielkości, usunąć 

 i jest gotowe do odbijania i rzucania jak piłka! Dodatkowo balon świeci przy 

8 szt. 

 

8 szt. 
 

5 zestawów 

 

2 zestawy 

 

3 szt. 
 

4 zestawy 
 

3 szt. 
 

4 zestawy 
 

4 zestawy 

 

3 komplety 
 

3 zestawy 

 

4 zestawy 

 

2 zestawy 

 

5 zestawów 

 

5 szt. 

 

25 szt. 
 

25 szt. 
 

25 szt. 
 

20 szt. 

 



 

31  
ŚWIECĄCA MIODOWA PIŁECZKA 
Piłka świeci po uderzeniu. Średnica: 5,5 cm.

32  ŚWIECĄCE KOLCZATKI 
Piłka świeci po uderzeniu. 

33  
ŚWIECĄCA PIŁKA Z KOLCAMI 
Gumowa piłka z kolcami, która 

34  
MORSKIE ZWIERZĄTKO 
Gniotek do ściskania. Ściśnięte
koniec gniotka Wewnątrz gniotka znajduj

35  
ŚWIECĄCA KACZUSZKA 
Żółta kaczuszka, niezbędnik ką
kaczuszkę na wodzie, ta z radoś

36  
ŚWIECĄCE W CIEMNOŚCIACH KAMYCZKI 
Zestaw świecących w ciemnoś
ok 2 x 2 cm 

37  
KOLOROWA PIŁKA ŚWIEC
Piłka świeci po uderzeniu. 

38  
PIŁECZKA DISCO  
Zabawna dyskotekowa piłka, która przy uderzeniu 
sprawą pulsującego wewnętrznego 

39  
MAGICZNA PIŁKA  
W środku piłki znajdują się róż
10cm.  

40  ŚWIECĄCY KSIEŻYC  
Dzięki 16 różnym kolorom uzyskuje si

41  

LUSTRZANE KAMIENIE  
Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gładkiej powierzchni. Idealne dla układania, 
sortowania i sekwencjonowania. Działaj
leżą. 20 szt. w 4 wielkościach: ś

42  

ZESTAW PIŁEK Z KULECZKAMI 
Zestaw sześciu piłek wypełnionych kuleczkami oraz specjalnym 
około 300g. To ciekawe rozwią
nimi, dostarczając im przy okazji wielu bod
zastosowanie w terapii ręki. 

43  
ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI SENSORYCZNA PIŁKA 
Sensoryczna piłka z kolcami, która 
świata. Rozmiar - 18 cm. 

44  ŚWIECĄCE GWIAZDKI  
Gwiazdki fluoroscencyjne, kumuluj

45  
SWIECACE, UV PLANETY, GWIAZDY, KSIEZYCE 
Wspaniały zestaw planet UV, ksi
na oświetlenie UV. 

46  

LAMPKA STEROWANA PILOTEM 
Dzięki zastosowanej technologii 
różne kolory. Tworzy uspokajaj
blaskowi. Zdalne sterowanie fazami ko
kolorów i 4 tryby oświetlenia. 

47  

LEKKI PROJEKTOR  
Projektor z obracaną 360 ° wymienn
 kolorów lub białego światła. Ze wzgl
automatycznie. 

48  

PROJEKTOR CHMUR, WODY 
Projektor LED, który wyświetla na dowolnej powierzchni ciekawy, relaksuj
Może wyświetlać ruchomy efekt ale posiada ró
koloru, zmiany prędkości i jasno

49  ZESTAW 4 PŁYNNYCH TARCZ 
Tarcze do projektora płaskiego. 4 kolory, wra

50  

PRZEŹROCZYSTA WANIENKA 
Idealna do sensorycznych zabaw z ruchomym piaskiem, 
grochem czy wodą. Dzięki temu i
z podświetlanymi panelami. 

51  ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI PLAZMA 
Fluoroscencyjny materiał przeks

52  
INTELIGENTNA PLASTELINA 
Inteligentna plastelina odbija się
ją dowolnie modelować. Zestaw zawiera 50g plasteliny, która 

53  ŚWIECĄCE BRANSOLETKI 
Fluoroscencyjne bransoletki 

54  
ŚWIECĄCY DUSZEK 
Wypełniony powietrzem gniotek, 
jest małymi i rozciągliwymi "włoskami". W

55  
ŚWIECĄCY BĄCZEK  
Zabawka świeci podczas wirowania.

CA MIODOWA PIŁECZKA  
Średnica: 5,5 cm. 

KOLCZATKI  

CA PIŁKA Z KOLCAMI  
Gumowa piłka z kolcami, która świeci po jej uderzeniu lub odbiciu od ziemi. Śred. 8 cm. 

TKO – GNIOTEK  
śnięte z jednej strony powoduje przelanie się cieczy na drugi 

trz gniotka znajdują się kolorowe morskie zwierzątka. 
CA KACZUSZKA  

dnik kąpielowy każdego dziecka. Dodatkowo, gdy postawimy już 
 na wodzie, ta z radości zaczyna świecić zmieniającymi się kolorami. 

ŚCIACH KAMYCZKI  
cych w ciemności kamyczki. Zestaw zawiera ok 24 kamyków. Wymiary: 

WIECĄCA  

Zabawna dyskotekowa piłka, która przy uderzeniu świeci na różne kolory, wszystko za 
ętrznego światła. 

ę różne kształty zmieniające się podczas uderzenia. Średnica 

nym kolorom uzyskuje się niesamowity efekt wizualny. Rozmiar 10/12 cm. 
 

ce bryły o opływowych kształtach i gładkiej powierzchni. Idealne dla układania, 
nowania. Działają jak lustro odbijając twarze i faktury na których 
ciach: śr. od 4,5 do 15 cm. 

ZESTAW PIŁEK Z KULECZKAMI  
ciu piłek wypełnionych kuleczkami oraz specjalnym żelem. Jedna piłka waży 

ciekawe rozwiązanie sprawia iż zachęca dzieci do manipulowania/zabawy 
c im przy okazji wielu bodźców dotykowych. Piłki znajdują 

ŚCI SENSORYCZNA PIŁKA  
, która świeci w ciemności. Idealna na salę doświadczania 

Gwiazdki fluoroscencyjne, kumulują światło za dnia świecąc w ciemnościach, 
SWIECACE, UV PLANETY, GWIAZDY, KSIEZYCE  

planet UV, księżyców i gwiazd. (43 sztuki w zestawie) Produkt reaguje 

LAMPKA STEROWANA PILOTEM  
ki zastosowanej technologii światłowodowej lampka ta łagodnie przechodzi przez 

ne kolory. Tworzy uspokajającą i swobodną atmosferę dzięki hipnotyzującemu 
blaskowi. Zdalne sterowanie fazami kolorystycznymi i oświetleniowymi. 16 różnych 

 

360 ° wymienną kopułą z motywem morskich zwierząt w jednym z 9 
wiatła. Ze względu na 60 minutowy zegar lampa wyłącza się 

PROJEKTOR CHMUR, WODY  
wietla na dowolnej powierzchni ciekawy, relaksujący efekt. 

 ruchomy efekt ale posiada również opcje wyświetlania statycznego 
ci i jasności. Dołączony pilot zdalnego sterowania 

ZESTAW 4 PŁYNNYCH TARCZ  
Tarcze do projektora płaskiego. 4 kolory, wrażenie przelewanej cieczy. 

ROCZYSTA WANIENKA  
lna do sensorycznych zabaw z ruchomym piaskiem, żelem sensorycznym, ryżem, 

ki temu iż jest przezroczysta może być również wykorzystywana 

ŚCI PLAZMA  
Fluoroscencyjny materiał przekształcalny. 
INTELIGENTNA PLASTELINA ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI  
Inteligentna plastelina odbija się jak piłka, rozciąga jak guma, rozrywa jak papier, można 

Zestaw zawiera 50g plasteliny, która świeci w ciemności. 
CE BRANSOLETKI  

ypełniony powietrzem gniotek, gdy się nim stuknie, duszek zaczyna świecić, pokryty 
gliwymi "włoskami". Wysokość: 8,5cm 

dczas wirowania. 

25 szt. 
 

25 szt. 
 

25 szt. 
 

25 szt. 
 

10 szt. 
 

5 szt. 
 

5 szt. 
 

5 szt. 
 

5 szt. 
 

5 szt. 
 

2 szt. 

 

5 zestawów 

 

5 szt. 
 

10 szt. 
 

5 zestawów 
 

2 szt. 

 

3 szt. 

 

2 szt. 

 

1 zestaw 
 

9 szt. 

 

15 szt. 
 

10 szt. 
 

25 szt. 
 

10 szt. 
 

10 szt. 
 



 

56  
MAŁY PROM KOSMICZNY 
Zabawka świeci i wydaje dźwię

57  

WSTRZĄŚNIJ I ZAPAL LAMK
Lampka wypełniona cieczą, która zawiera 
wymieszać brokat i aktywuj zmieniaj
które oświetlają płyn. Rozmiar: 6/15 cm

58  

SENSORYCZNA BRANSOLETKA UV 
kolorowe i rozciągliwe bransoletki UV m
Gdy zostaną wystawione na działanie prom
Średnica 20cm 

59  
WSTRZĄŚNIJ I ZAPAL GWIAZDY 
Lampa 15 cm świecąca po potrz

60  LATARKA- PROJEKOR- WRÓ
Latarka o wymiennych slajdach. Długo

61  
KLEPSYDRA Z BROKATEM 
Klepsydra z przesypującym się

62  
ŚWIECĄCA RÓŻDŻKA  
Po włączeniu wnętrze różdżki zaczyna wirowa
Zabawka zapewni dziecku wspaniałe doznania zmysłowe. Długo

63  
SENSORYCZNE, ŚWIETLNE KLOCKI
Zestaw 12 kostek. Kostki zmieniaj
wykorzystania  do nauki sekwencjonowania.

64  
ZESTAW LUSTRZANYCH PANELI 
4 lustrzane panele. Wymiary: 30 x 40 cm

65  
LUSTRZANY PANEL AKRYLOWY 
Bezpieczny, odporny na zarysowania panel z pojedyncz
ciekawym efektem "rybiego oka". Wym.

66  ZESTAW 10 LUSTER EMOCJE 
10 luster o różnych kształtach wyra

67  

SENSORYCZNA PRZEZROCZYSTA PIŁKA 
Oryginalna sensoryczna piłka 
napompowana ale istnieje moż
piłki powietrzem. Średnica 18 cm.

68  

WIBRUJĄCY WĄŻ  
Każdy z 6 odcinków węża ma inne wypełni
element wibrujący, drobinki kamienne, grzechotka), które zach
dłoniom i palcom świetny trening.

69  
MATA SENSORYCZNA  
Mata dzięki użyciu długich elastycznych wypustek sprawia, 
przyjemnością połączoną z właś

70  
ZESTAW SENSORYCZNYCH MORSKICH ZWIERZ
Zestaw morskich zwierzątek wypełnionych kuleczkami oraz specjalnym 
używane jako gniotki czy woreczki z grochem. Zestaw zawiera 5 zwierz

71  
ZESTAW SENSORYCZNYCH PIŁEK 
Zestaw zawiera 10 sensorycznych piłek

72  SZCZOTKA DO MASAŻU 
Produkt przeznaczony  do masa

73  
DOMEK SENSORYCZNY MAŁY 
Domek jest pokryty podwójnym nylonowym
zewnątrz srebrnego - nie przepuszcza 

74  

LILIE WODNE  
Solidne i estetycznie wykonane bazy z kładkami w dwóch kształtach. 
kładkach rozwijają umiejętność
Każda strona kładki ma inną faktur
16,6 cm • 1 kładka prosta o wym. 1
16,6 cm 

75  

HUŚTAWKO- KOŁYSKA  
Konstrukcja kołyski (przezroczyste boki) umo
z opiekunami i otoczeniem. Wokół boków kołyski (tzw. burty) mo
które będą dziecku dostarczały dodatkowych wra
odrębnych części â każdą z nich mo
dziecka. 

76  

ZESTAW DO ĆWICZEŃ MOTORYCZNYCH 
Zestaw zawiera cegiełki, pręty i równowa
ruchowej. Skład zestawu: cegiełka pełna 
4 szt., pręt 70 cm - 4 szt. 

77  

RÓWNOWAŻNIA KRAJOBRAZ RZECZNY 
Tor przeszkód - krajobraz nad rzek
tworzywa o najwyższej jakości, 
elementy zaopatrzone w antypo

78  
COMRPIMO Klocki do integracji sensorycznej. 
Klocki o różnej fakturze do chodzenia i 

MAŁY PROM KOSMICZNY  
źwięki startującej rakiety. 

NIJ I ZAPAL LAMKĘ Z BROKATEM  
ą, która zawiera świecący brokat. Potrząśnij lampką aby 

zmieniające kolor diody LED umieszczone w podstawie, 
 płyn. Rozmiar: 6/15 cm 

SENSORYCZNA BRANSOLETKA UV  
oletki UV mogą być umieszczone na nadgarstku lub kostce. 

 wystawione na działanie promieni UV, zaczną świecić w ciemności. 

NIJ I ZAPAL GWIAZDY  
ca po potrząsaniu. 

WRÓŻKI  
Latarka o wymiennych slajdach. Długość 15 cm. 
KLEPSYDRA Z BROKATEM  

cym się brokatem, długość 46 cm. 

żki zaczyna wirować tworząc wspaniałe świetlne wzory. 
Zabawka zapewni dziecku wspaniałe doznania zmysłowe. Długość 18 cm. 

WIETLNE KLOCKI  
Zestaw 12 kostek. Kostki zmieniają kolor, gdy przekręcisz go na inny bok. Idealne do 

do nauki sekwencjonowania. 
ZESTAW LUSTRZANYCH PANELI  

. Wymiary: 30 x 40 cm 
LUSTRZANY PANEL AKRYLOWY  

odporny na zarysowania panel z pojedynczą wypukłością. Odbicie z 
ciekawym efektem "rybiego oka". Wym. 49 x 49 cm 
ZESTAW 10 LUSTER EMOCJE  

nych kształtach wyrażających ludzkie emocje. 
SENSORYCZNA PRZEZROCZYSTA PIŁKA  

 o najwyższej jakości. Piłka sprzedawana jest już 
napompowana ale istnieje możliwość wypompowania powietrza i ponownego napełnienia 

18 cm. 

a ma inne wypełnienie (miękka pianka, twarda pianka, koraliki, 
cy, drobinki kamienne, grzechotka), które zachęcają do manipulacji dając 

wietny trening. 

yciu długich elastycznych wypustek sprawia, że masaż stóp staje się 
 z właściwościami rehabilitacyjnymi. Wymiary: 23x14x3 cm 

ZESTAW SENSORYCZNYCH MORSKICH ZWIERZĄTEK  
tek wypełnionych kuleczkami oraz specjalnym żelem. Mogą być 

i czy woreczki z grochem. Zestaw zawiera 5 zwierzątek. 
ZESTAW SENSORYCZNYCH PIŁEK  

zawiera 10 sensorycznych piłek różniących się wagą i wypełnieniem. 
ŻU  

Produkt przeznaczony  do masażu w integracji sensorycznej. 
DOMEK SENSORYCZNY MAŁY  

odwójnym nylonowym materiałem - od środka koloru czarnego, a 
nie przepuszcza światła. wym. po złożeniu 100 x 100 x 100 cm. 

ne bazy z kładkami w dwóch kształtach. Ćwiczenia na 
ętność równowagi, koordynację, zręczność i pewność siebie. 
ą fakturę, co stymuluje zmysł dotyku.4 bazy o wym. 52 x 52 x 

16,6 cm • 1 kładka prosta o wym. 115 x 26,6 x 6 cm • 1 kładka z falą o wym. 115 x 26,6 x 

 
Konstrukcja kołyski (przezroczyste boki) umożliwia stały kontakt wzrokowy dziecka 

otoczeniem. Wokół boków kołyski (tzw. burty) można zawieszać zabawki, 
 dziecku dostarczały dodatkowych wrażeń. Kołyska składa się z trzech 

nich można wykorzystać zgodnie z aktualnymi potrzebami 

Ń MOTORYCZNYCH  
ęty i równoważnie sprzyjające rozwojowi koordynacji 

Skład zestawu: cegiełka pełna - 4 szt., cegiełka-połówka - 4 szt., równoważnia - 

NIA KRAJOBRAZ RZECZNY  
krajobraz nad rzeką, tworzą wyspy i mostki. Zestaw 25 elementów z 

ści, wykonanie z mocnego tworzywa o żywych barwach, 
elementy zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki. 
COMRPIMO Klocki do integracji sensorycznej.  

nej fakturze do chodzenia i ćwiczenia równowagi. 

10 szt. 
 

5 szt. 

 

20 szt. 

 

5 szt. 
 

10 szt. 
 

6 szt. 
 

10 szt. 
 

1 szt. 
 

1 zestaw 
 

1 szt. 
 

2 zestawy 
 

2 szt. 

 

3 szt. 

 

2 szt. 
 

2 zestawy 
 

2 zestawy 
 

50 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 zestaw 

 

1 szt. 

 

3 szt. 
 



 

79  
DYSKI SENSORYCZNE. MAŁY ZESTAW 1 
Zestaw zawiera 5 małych i 5 du
Elementy mają różne faktury i kolory.

80  
KAMIENIE DO SKAKANIA 
Nowa wersja kamienia rzecznego, zawiera mi
trzema mocnymi stalowymi spr

81  
WOREK ROZCIĄGLIWY  
Ćwiczenia z wykorzystaniem worka
wiele radości. Zapięcie na suwak ułatwia zakładanie i zdejmowanie worka.

82  

KAMIZELKA OBCIĄŻENIOWA „S” 
Produkt ten stosowany jest do dostarczania stałej modyfikowanej ci
dawki wrażeń czucia głębokiego do zmniejszania obronno
zaburzeniach modulacji sensorycznej oraz w kształtowaniu niektórych reakcji 
posturalnych. Rozmiar S. 

83  

KAMIZELKA OBCIĄŻENIOWA XS 
Produkt ten stosowany jest do dostarczania stałej modyfikowanej ci
dawki wrażeń czucia głębokiego do zmni
zaburzeniach modulacji sensorycznej oraz w kształtowaniu niektórych reakcji 
posturalnych. Rozmiar XS. 

84  

GRYZAK/ KLOCEK NIEBIESKI 
gryzak w kształcie klocka Lego w formie naszyjnika. Bardzo wygodna i bezpieczna 
alternatywa w stosunku do gryzienia kredek, pisaków czy własnych palców.
wysokiej jakości elastomeru klasy medycznej.

85  
MASAŻER DO TWARZY. SŁO
Masażer do twarzy. Może być stosowany przy masa
dotykowej lub w terapii logopedycznej

86  

TOR KULECZKOWY  
Zestaw do konstruowania setek mo
się z 74 kolorowych elementów, w tym z trzech zwie
blokady zwalniające kulki i pię

87  
TOR KULECZKOWY 20- ELEMENTOW 
Zabawka dla niemowląt i małych dzieci, która uczy przyczyny i skutku oraz umiej
motorycznych! Zestaw obejmuje równie

88  
MOJA MIĘKKA FARMA  
Miękkie klocki piankowe w kształcie ludzi, zwierz
Wszystko spakowane w poręczny pojemnik.

89  
MUZYCZNY ŚLIMAK  
Każdy z ośmiu kolorów tego pluszowego
odtwarzać melodie lub pojedyncze nuty.

90  

SENSORYCZNE WIEŻE  
Wieże sensoryczne wspomagają
dodatkowo uczą sortowania, dopasowania i selekcjonowania. Zabawka składa si
zaokrąglonych, grubych kształtek, z których mo

91  

SENSORYCZNY DYWAN  
Pierwszy dywan, mata sensoryczna dla dziecka.
dziecka lusterkiem, które promuje podnoszenie głowy, szyi i górnej cz
uszyciu maty z różnych materiałów rozwija sensorycznie 

92  
MEGA SENSORYCZNY DYWAN DLA NAJMŁODSZYCH 
W skład zestawu wchodzi sensoryczny dywan, który jest mi
różnych materiałów z wszytym bezpiecznym lustrem. Wymiary dywanu to 70x100cm.

93  

EDUKACYJNA WIEŻA  
Z sześciu drewnianych kostek w ró
kostek znajdują się motywy: cyfr, zwierz
podzielony na 6 części, otwory na poszczególne kształty.
14,5 x 14,5 cm; Wysokość wież

94  
TĘCZOWA WIEŻA  
Drewniana wieża z pierścieniami w kolorach t
największej do najmniejszej. Wysoko

95  

KLOCKI PÓŁKULE  
To piramida składająca się z półokr
drugim. Każda z kolorowych kul jest idealnie wywa
wprawione w ruch. 

96  

KLOCKI PÓŁKULE NEO  
To piramida składająca się z półokr
które kolejno układa się jeden na drugim.
i kołyszą się jak tylko zostaną wprawione w ruch.

97  
PRZYSSAWKI DLA MALUCHÓW 
Te Przyssawki to idealna zabawka, przyssie si
podróży, na podłodze w kuchni. Du

98  
EDUKACYJNE HANTLE 
Ciężarki są mięciutkie, pluszowe i kolorowe. Zabawki zszyto z ró
materiałów (pluszowego, gładkiego, pr

DYSKI SENSORYCZNE. MAŁY ZESTAW 1  
Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. 

ne faktury i kolory. średnica 27 cm i 11 cm 
KAMIENIE DO SKAKANIA  

ecznego, zawiera miękką podstawę i twardą platformę podpartą 
trzema mocnymi stalowymi sprężynami, umożliwiającymi odbijanie. 

 
czenia z wykorzystaniem worka stymulują czucie głębokie i dostarczają dzieciom 

cie na suwak ułatwia zakładanie i zdejmowanie worka. 
ENIOWA „S”  

Produkt ten stosowany jest do dostarczania stałej modyfikowanej ciężarem obciążającym 
bokiego do zmniejszania obronności dotykowej przy 

eniach modulacji sensorycznej oraz w kształtowaniu niektórych reakcji 

ENIOWA XS  
Produkt ten stosowany jest do dostarczania stałej modyfikowanej ciężarem obciążającym 

bokiego do zmniejszania obronności dotykowej przy 
zaburzeniach modulacji sensorycznej oraz w kształtowaniu niektórych reakcji 

GRYZAK/ KLOCEK NIEBIESKI  
gryzak w kształcie klocka Lego w formie naszyjnika. Bardzo wygodna i bezpieczna 

ernatywa w stosunku do gryzienia kredek, pisaków czy własnych palców. Wykonany z 
ci elastomeru klasy medycznej. 

ER DO TWARZY. SŁOŃ  
e być stosowany przy masażu twarzy do poprawy modulacji 

terapii logopedycznej. 

estaw do konstruowania setek możliwych wariacji torów dla kulek Tor dla Kulek składa 
 z 74 kolorowych elementów, w tym z trzech zwieńczeń wież, wyposażonych w 

ce kulki i pięciu zakończeń toru. 
ELEMENTOW  

t i małych dzieci, która uczy przyczyny i skutku oraz umiejętności 
motorycznych! Zestaw obejmuje również 5 specjalnych, obciążonych piłeczek. 

 
ankowe w kształcie ludzi, zwierząt, traktora, drzewa czy krzewów. 

ęczny pojemnik.  

miu kolorów tego pluszowego ślimaka ma miękkie guziki, które mogą 
 melodie lub pojedyncze nuty. 

e sensoryczne wspomagają umiejętności motoryczne i wrażenia dotykowe oraz 
 sortowania, dopasowania i selekcjonowania. Zabawka składa się z 

glonych, grubych kształtek, z których można utworzyć gąsienicowe wieże. 
 

sensoryczna dla dziecka. Miękka i kolorowa, z bezpiecznym dla 
dziecka lusterkiem, które promuje podnoszenie głowy, szyi i górnej części ciała. Dzięki 

nych materiałów rozwija sensorycznie dziecko.  
MEGA SENSORYCZNY DYWAN DLA NAJMŁODSZYCH  
W skład zestawu wchodzi sensoryczny dywan, który jest miękki, sensoryczny uszyty z 

nych materiałów z wszytym bezpiecznym lustrem. Wymiary dywanu to 70x100cm. 

ciu drewnianych kostek w różnych rozmiarach układamy wieżę. Na ściankach 
cyfr, zwierzątek, figur geometrycznych, obrazek żyrafy; 

ci, otwory na poszczególne kształty. Wymiary największej kostki I: 
ść wieży: ok. 70 cm 

cieniami w kolorach tęczy do nakładania wg kolejności od 
kszej do najmniejszej. Wysokość: 21 cm 

ę z półokrągłych klocków, które kolejno układa się jeden na 
da z kolorowych kul jest idealnie wyważona i kołyszą się jak tylko zostaną 

 
ę z półokrągłych klocków o podwójnej strukturze powierzchni, 

 jeden na drugim. Każda z kolorowych kul jest idealnie wyważona 
ą wprawione w ruch.  

PRZYSSAWKI DLA MALUCHÓW  
Te Przyssawki to idealna zabawka, przyssie się wszędzie, do wanny, do wózka, w 

dze w kuchni. Duże, mocno trzymające się gładkiej powierzchni. 

ciutkie, pluszowe i kolorowe. Zabawki zszyto z różnych rodzajów 
materiałów (pluszowego, gładkiego, prążkowanego).  

1 zestaw 
 

2 szt. 
 

4 szt. 
 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

10 szt. 

 

10 szt. 
 

2 szt. 

 

2 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

2 szt. 
 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

2 szt. 
 

1 szt. 
 



 

99  
ZESTAW KLUCZY  
Zestaw 4 kluczy ze stali nierdzewnej 
ciekawymi odgłosami.  

100  
SORTER KSZTAŁTÓW I KOLORÓW Z D
Zabawka pomoże w rozpoznawaniu podstawowych kształtów i kształtowaniu koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Wymiary: 11.5 x 12 x 10 cm.

101  

SENSORYCZNY BUDOWNICZY 
Zestaw zawiera poręczny pojemnik do przechowywania wszystkich elementów oraz 
książeczkę z przykładowymi budowlami. Dodatkowo produkt dostarcza dodatkowych 
bodźców czuciowych dzięki 4 mi
elementów. 

102  

SENSORYCZNE OWOCE  
Zabawka składa się z pomarań
na dwie, na trzy oraz cztery częś
stymulacji sensorycznej oraz rozwijania umiej

103  

WIEŻA Z KAMIENI  
Układanka piramida z kółek imituj
kolorowych obręczy o zaskakuj
drążkiem, na który nakłada się
średnicy 

104  
ZESTAW SENSORYCZNYCH SZKIEŁEK 
Zestaw zawiera: przezroczysty akrylowy czerwony, niebieski, 
obiektyw (z 3x powiększeniem), dwustronne 

105  SPINNER  
Zabawka zawiera 4 ruchome łoż

106  
MOJE PIERWSZE SORTOWANIE 
132 figurki wykonane z estetycznego, mi
sortowania różniących się kolorem i kształtem.

107  

INTERAKTYWNY CHODZIK PIASKOWY DZIADEK 
Zestaw zawiera tablicę do rysowania, obracane kostki z motywami zwierz
ściankę z otworami, do których nale
do nauki odczytywania godzin oraz blat 
ok. 37 x 36 x 41 cm 

108  
PINGWINY NA SZNURKU 
Rodzina pingwinów wykonana z litego drewna. Małe pingwinki chwiej
przy każdym ruchu kółek. Wymiary:

109  

CIĘŻARÓWKA SORTER SAFARI 
W skład zestawu wchodzi:- drewniana ci
kolorowych zwierzątek (w tym tukan, lew, zebra, nosoro
bizon, żyrafa). Wymiary: 28cm długo
szerokość zabawki z kołami. 

110  

DREWNIANA WIEŻA CYFERKI 
Drewniane klocki o niesztampowych kształtach to wspaniała alternatywa dla klasycznych 
piramid. Żywe kolory przyciągaj
zabawką.Zawartość:10 klocków Drewniana podstawa

111  

ZABAWKA SENSORYCZNA
Zabawka ma osiem kulek, osadzonych na czterech dr
które przecinają w sprytny sposób centraln
Każda kulka posiada silikonowy pier
mają różne kory, kształty i faktur

112  
SENSORYCZNA PRACOWNIA 
W podstawce zabawki kryją się
wyciągania, obracania, klikania. Wymiary: 21,6 cm x 21,6 cm x 17,8 cm

113  

DESZCZOWA GRZECHOTKA 
To plastikowa tuba, w której zostały zamkni
tuby kuleczki przeskakują wewn
30 cm. 

114  

DWUSTRONNA SENSORYCZNA MATA 
Miękka mata dla dziecka z jedn
stymulującymi obrazkami, małym lustrem, wieloma teksturami i z przywi
biedronką. Druga strona służy do uspoko

115  
KWIATEK Z KSZTAŁTAMI 
Pięknie wykonane kolorowe, drewniane klocki. 

116  
PIŁKA Z DZWONECZKAMI 
Piłka o średnicy 55 cm Piłka wykonana została z przezroczystego tworzywa, a wewn
znajdują się metalowe dzwoneczki, które dzwoni

117  

JEŹDZIK GO GO BUS 
 Dzięki swoim wymiarom z pojazdu Go Bus mo
które muszą koordynować swoje ruchy. Jest to wspaniała zabawa a zarazem wyzwan
.Pojazd go bus jest z poręczami, które w ka

118  
DYSKI SENSORYCZNE DUŻ
Zestaw złożony z 10 małych i 10 du
torba na dyski 

Zestaw 4 kluczy ze stali nierdzewnej - w kluczu głównym wmontowany pilot z latarką i 

SORTER KSZTAŁTÓW I KOLORÓW Z DŹWIĘKIEM  
e w rozpoznawaniu podstawowych kształtów i kształtowaniu koordynacji 

Wymiary: 11.5 x 12 x 10 cm. 
SENSORYCZNY BUDOWNICZY  

czny pojemnik do przechowywania wszystkich elementów oraz 
 z przykładowymi budowlami. Dodatkowo produkt dostarcza dodatkowych 

ęki 4 miękkim matowym powierzchniom .Zestaw zawiera 20 

 
 z pomarańczy, jabłka i gruszki, odpowiednio podzielonych na plastry: 

na dwie, na trzy oraz cztery części. Powierzchnia każdego owocu posiada teksturę do 
stymulacji sensorycznej oraz rozwijania umiejętności motoryczne.  

Układanka piramida z kółek imitujących kamienie w zestawie znajduje się pięć 
czy o zaskakującej fakturze; „kamień” na szczyt piramidy oraz baza z 

kiem, na który nakłada się kolorowe obręcze- wymiary: wysokość 22,9cm x 15,2cm 

ZESTAW SENSORYCZNYCH SZKIEŁEK  
Zestaw zawiera: przezroczysty akrylowy czerwony, niebieski, żółty, powiększający 

kszeniem), dwustronne lustro wypukłe/wklęsłe i lustro samolotowe. 

Zabawka zawiera 4 ruchome łożyska kręcące się wokół własnej osi. 
MOJE PIERWSZE SORTOWANIE  
132 figurki wykonane z estetycznego, miękkiego tworzywa przeznaczonych do 

 kolorem i kształtem. 
INTERAKTYWNY CHODZIK PIASKOWY DZIADEK  

 do rysowania, obracane kostki z motywami zwierząt i cyferkami, 
 z otworami, do których należy dopasować klocki o odpowiednim kształcie, zegar 

auki odczytywania godzin oraz blat do rozwijania zdolności manualnych. Wymiary: 

PINGWINY NA SZNURKU  
odzina pingwinów wykonana z litego drewna. Małe pingwinki chwieją się zabawnie 

Wymiary: ok. 40 x 13 x 18 cm 
ARÓWKA SORTER SAFARI  

drewniana ciężarówka do przewożenia zwierzątek- 9 
tek (w tym tukan, lew, zebra, nosorożec, hipopotam, słoń, krokodyl, 

Wymiary: 28cm długość, 13 cm wysokość pojazdu, 12,5cm całkowita 

A CYFERKI  
Drewniane klocki o niesztampowych kształtach to wspaniała alternatywa dla klasycznych 

ywe kolory przyciągają wzrok i zachęcają do interakcji z 
:10 klocków Drewniana podstawa 

ZABAWKA SENSORYCZNA- SENSORYCZNA PRZYGODA 
abawka ma osiem kulek, osadzonych na czterech drążkach (pałeczkach, poprzeczkach), 

 w sprytny sposób centralną kulę. Drążki przesuwają się w przód i w tył. 
da kulka posiada silikonowy pierścień, który dodatkowo można obracać. Pierścienie 

ne kory, kształty i fakturę. 
SENSORYCZNA PRACOWNIA  

ą się grzechoczące kulki do przesuwania, wkładania i 
cania, klikania. Wymiary: 21,6 cm x 21,6 cm x 17,8 cm. 

DESZCZOWA GRZECHOTKA  
To plastikowa tuba, w której zostały zamknięte małe, plastikowe kuleczki. Po odwróceniu 

 wewnątrz labiryntu - imitując dźwięk deszczu. Wysokość: ok. 

DWUSTRONNA SENSORYCZNA MATA  
kka mata dla dziecka z jedną stroną do zabawy i aktywności, z kolorowymi i 

cymi obrazkami, małym lustrem, wieloma teksturami i z przywiązaną 
ży do uspokojenia, wyciszenia się. Wymiary: 100x150 cm 

KWIATEK Z KSZTAŁTAMI  
orowe, drewniane klocki. Wymiary: 22 x 22 x 3 cm, 

PIŁKA Z DZWONECZKAMI  
rednicy 55 cm Piłka wykonana została z przezroczystego tworzywa, a wewnątrz 

 metalowe dzwoneczki, które dzwonią podczas poruszania piłką. 

ki swoim wymiarom z pojazdu Go Bus może korzystać na raz nawet trójka dzieci, 
ć swoje ruchy. Jest to wspaniała zabawa a zarazem wyzwanie 
czami, które w każdej chwili można zdemontować. 

DYSKI SENSORYCZNE DUŻY ZESTAW (20 SZT.)  
10 małych i 10 dużych dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, 

2 zestawy 
 

2 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

3 szt. 

 

1 zestaw 
 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

1 szt. 

 

1 zestaw 
 



 

119  

PIŁKA Z KULKAMI 50cm 
Piłka, która znajdzie zastosowanie w ka
silniejsze wykształcenie ich koordynacji
Ze względu na przezroczystą powłok
wykonywane są prawidłowo, za
odbiciu, co dodatkowo zachęca do zabawy

120  

SPADOCHRON DO ZABAWY 1,75 m 
Profesjonalna chusta animacyjna, wygl
prostą, ale równocześnie intryguj
obwodzie wyposażone są w uchwyty, a w 
sznureczkiem. 

121  

SPADOCHRON DO ZABAWY 5m 
Profesjonalna chusta animacyjna, wygl
prostą, ale równocześnie intryguj
obwodzie wyposażone są w uchwyty, a w 
sznureczkiem. 

122  
ZWIEWNE CHUSTY DO RYTMIKI
Zestaw obejmuje 4 przezroczyste chusty w ró

123  

GRA AKTYWNE OBRĘCZE
Kolorowe obręcze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz ró
rehabilitacji dzieci. Można je zastosowa
chodzenie na palcach po wyznaczonej z obr
obręczami na głowie. 

124  

ŁOWISKO EDUKACYJNE RYBKI SENSORYCZNE Z W
Rybki sensoryczne wraz z wędk
guziczkami. Wymiary: długość
W zestawie 5 rybek z wędką. 

125  
KAPELUSZ RÓWNOWAŻNY CZAPKA CLOWNA
Zawiera pięć elementów wykonanych z syntetycznej gumy i pianki EVA.
cm ,Średnica: 14,5 cm 

 

m  
, która znajdzie zastosowanie w każdych zajęciach dla dzieci, które mają na celu 

koordynacji ruchowej, zmysłu równowagi oraz propriocepcji. 
powłokę, można stale sprawdzać, czy ćwiczenia 

 prawidłowo, zaś 12 mniejszych kolorowych piłek wiruje przy każdym 
ęca do zabawy, a przez to ćwiczeń. 

SPADOCHRON DO ZABAWY 1,75 m  
Profesjonalna chusta animacyjna, wyglądem przypomina kolorowy spadochron. Jest 

nie intrygującą pomocą dydaktyczną. Chusty animacyjne, na swoim 
 w uchwyty, a w środku posiadają otwór regulowany 

SPADOCHRON DO ZABAWY 5m  
Profesjonalna chusta animacyjna, wyglądem przypomina kolorowy spadochron. Jest 

nie intrygującą pomocą dydaktyczną. Chusty animacyjne, na swoim 
 w uchwyty, a w środku posiadają otwór regulowany 

ZWIEWNE CHUSTY DO RYTMIKI (4 szt. w komplecie)  
Zestaw obejmuje 4 przezroczyste chusty w różnych kolorach. 

ĘCZE - PIERŚCIENIE ZE STOJAKIEM  
cze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz różnych form terapii i 

na je zastosować na wiele sposobów: rzucanie do celu, toczenie, 
chodzenie na palcach po wyznaczonej z obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z 

ŁOWISKO EDUKACYJNE RYBKI SENSORYCZNE Z WĘDKĄ 
ędką; Rybki wykonane z pianki EVA z metalowymi 

Wymiary: długość 15cm, szerokość 9cm, wysokość 5cm. 
 

2 komplety

ŻNY CZAPKA CLOWNA 
 elementów wykonanych z syntetycznej gumy i pianki EVA. Wysokość: 18 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 komplet 
 

1 szt. + 1 szt. = 2 szt. 

 

komplety + 1 komplet =  
3 komplety 

 

2 szt. 
 

 



 

CZĘŚĆ 6 – AKCESORIA DO TERAPII 
 

Lp. 

1 

1 

Zestaw do zamiatania 
Składa się z: 

• mopa z czerwonym kijem i ko
materiału, 

• miotły z czerwonym kijem i szczotk
• czerwonej szufelki,
• czerwonej szczotki zmiotki z biało

2 

Studnia Jakuba Montessori 
Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentracj
drewnianych drążków w sześciu kolorach o 
jednej drewnianej kostki z kolorowymi 

3 
Ramka Do Zapinania Wstążki 
Drewniana ramka do nauki ubierania si
Wymiary: 36 x 31 x2 cm 

4 
Ramka Do Zapinania - Zamek Błyskawiczny
Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub skóry.
Wymiary: 32 x 31 x 2,5 cm 

5 Ramka Do Zapinania – Sznuro
Wykonany w całości z wytrzymałego drewna oraz tkaniny. Wymiary: 36x31x2 cm.

6 
Ramka Do Zapinania – Rzepy
Drewniana ramka do nauki ubierania si
Wymiary: 36 x 31 x 2 cm 

7 Ramka Do Zapinania - Sprzą
Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub skóry.

8 
Ramka Do Zapinania – Haftka
Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z przymocowan
zapiętą na pięć haftek.  

9 
Ramka Do Zapinania – Agrafki
Drewniana ramka do nauki ubierania si
36 x 31 x 2 cm 

10 
Ramka Do Zapinania Pętelki
Drewniana ramka do nauki ubierania si
36 x 31 x 2 cm.  

11 
Ramka Do Zapinania Guziki Z P
Drewniana ramka do nauki ubierania si
36 x 31 x 2 cm 

12 

Narzędzia Ogrodnicze - 4 sztuki
Zestaw zawiera: łopatka, szpadelek, grabki
Część robocza w każdym z elementów jest stalowa, natomiast r
wytrzymałego plastiku. 

13 

Skrzynka Motoryczno-Edukacyjna
Różne funkcje motoryczne: lustro, tarka, gramofon, funkcje zapinania, sznurowanie, 
otwieranie, zamykanie. 
Skrzynki mogą być ułożone w stos lub wprowadzone do siebie. Rozmiar najwi
pudełka. 17 x 17 x 11 cm. 

14 
Kolorowe Figury Geometryczne Na Lince
Kolorowe klocki na sznurku. Zabawka rozwija dzieci
Wymiary opakowania: 25,5 x 7,5 x 24 cm

15 

Klocki - Kształty Geometryczne
Dzięki temu, że klocki są w róż
kształty brył oraz uczą się nazewnictwa kolorów.
drewniane pudełko. 

16 
Duży Sorter - Piramida 3w1 
3 wieże z figur geometrycznych.
logiczne myślenie. Wymiary: 20 x 20 x 20 cm

17 

Duży Chodzik Motoryczny 
Na każdej ścianie zawiera gry i zabawki, które rozwijaj
oraz logiczne myślenie. Zabawka wykonana jest z wysokiej jako
pomalowana farbami wodnymi, które s
Wymiary: 39 x 40 x 42 cm 

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

AKCESORIA DO TERAPII I DYDAKTYKI (MONTESSORI) 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 

m kijem i końcówką czyszczącą z pasków niebiesko-białego 

miotły z czerwonym kijem i szczotką z biało-niebieskim włosiem, 
czerwonej szufelki, 
czerwonej szczotki zmiotki z biało-niebieskim włosiem. 

 
ści, doskonali koncentrację uwagi. Składa się z 60 
ściu kolorach o średnicy 10 mm i długości 180 mm oraz 

jednej drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. 
ążki - Premium 

ramka do nauki ubierania się oraz ćwiczeń zdolności manualnych. 

Zamek Błyskawiczny 
Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub skóry. 

Sznurowanie 
ci z wytrzymałego drewna oraz tkaniny. Wymiary: 36x31x2 cm. 

Rzepy 
Drewniana ramka do nauki ubierania się oraz ćwiczeń zdolności manualnych. 

Sprzączki 
Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub skóry. Wymiary: 32 x 31 x 2,5 cm 

Haftka 
Kwadratowa ramka z litego drewna o wymiarach 30 x 30 cm z przymocowaną tkaniną 

Agrafki 
Drewniana ramka do nauki ubierania się oraz ćwiczeń zdolności manualnych. Wymiary: 

ętelki- Premium 
Drewniana ramka do nauki ubierania się oraz ćwiczeń zdolności manualnych. Wymiary: 

Ramka Do Zapinania Guziki Z Pętelką- Premium 
Drewniana ramka do nauki ubierania się oraz ćwiczeń zdolności manualnych. Wymiary: 

4 sztuki 
Zestaw zawiera: łopatka, szpadelek, grabki 

dym z elementów jest stalowa, natomiast rączka jest wykonana z 

Edukacyjna 
ne funkcje motoryczne: lustro, tarka, gramofon, funkcje zapinania, sznurowanie, 

one w stos lub wprowadzone do siebie. Rozmiar największego 

Kolorowe Figury Geometryczne Na Lince 
Zabawka rozwija dziecięcą wyobraźnię.  

Wymiary opakowania: 25,5 x 7,5 x 24 cm Liczba elementów: 32 

Kształty Geometryczne 
 w różnych kształtach i kolorach dzieci poznają podstawowe 
 nazewnictwa kolorów. W zestawie znajduję się 34 klocki oraz 

 
e z figur geometrycznych. Zabawka rozwija u dzieci zdolności manualne oraz 

Wymiary: 20 x 20 x 20 cm  

cianie zawiera gry i zabawki, które rozwijają u dzieci zdolności motoryczne 
Zabawka wykonana jest z wysokiej jakości litego drewna i 

pomalowana farbami wodnymi, które są całkowicie bezpieczne dla skóry. 

cznik nr 1.6 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

5 zestawów 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

4 komplety 

 

1 szt. 

 

3 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 



 

18 

Duża Układanka Motoryczna
Trenuje umiejętności motoryczne, logiczne. Dzieci ucz
Cztery różne kształty w czterech ró
klocków. Cztery kawałki układanki wykonane z naturalnego drewna mog
dowolny sposób. 
Waga 1,5 kg 

19 

Drewniany Sorter Figury Geometryczne
Drewniany sorter z klockami o ró
wysokiej jakości drewna. Rozwija u dzieci zdolno
Wymiary 13 x 13 x 6,5 cm. 

20 

Drewniany Sorter - Liczydło
Celem gry jest ułożenie krążków w odpowiednim kolorze i w odpowiedniej ilo
właściwe miejsce. Podczas zabawy dzieci ucz
Dodatkową zaletą jest rozwijanie zdolno

21 

Centrum motoryczne Multimax
Posiada 8 funkcji, m.in. przesuwane kolorowe drewniane kulki, dopasowywanie 
geometrycznych form, ruchome kółka z
obracane nóżki dają możliwość
zawieszenia na przykład na krze

22 

Witrażyki Geometryczne - Poziom Trudno
Opakowanie zawiera: 

• ramkę do układania wzorów
• 21 elementów drewnianych
• 6 kart – wzorów 

Zestaw pozwala na złożenie sze
prostych. 

23 

Zmysł Wzroku Zestaw nr 3 -
Grafitki stymulują zmysł wzroku, rozwijaj
szczegółów i dopasowania obrazów do siebie. Zestaw składa si
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy.

24 

Zmysł Wzroku Zestaw nr 2 -
Grafitki stymulują zmysł wzroku, rozwijaj
szczegółów i dopasowania obrazów do siebie. Zestaw składa si
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy.

25 

Zmysł Wzroku Zestaw nr 1 –
Grafitki stymulują zmysł wzroku, rozwijaj
szczegółów i dopasowania obrazów do siebie.
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy.

26 Zestaw Kart - Figury Geometryczne
Zestaw kart z figurami geometrycznymi.

27 

Tunel Elastyczny Długość 80
Produkt jest wykorzystywany do przeciskania si
zapewnia mocny docisk, wzmacnia 
poruszania się w wąskich przejś

28 
Trójkąty Konstrukcyjne 2 – 
Zestaw zawiera trójkąty w 4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 
rozmiarze. Wymiary: 23x20x3 cm

29 
Trójkąty Konstrukcyjne 3 – 
Zestaw zawiera trójkąty w 4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 
rozmiarze. Wymiary: 23x20x3 cm

30 

Tunel Elastyczny - Terapia Sensoryczna (dł. 200 cm)
Produkt jest wykorzystywany do przeciskania si
zapewnia mocny docisk, wzmacnia 
poruszania się w wąskich przejś

31 
Trójkąty Konstrukcyjne 1- Premium
Zestaw zawiera trójkąty w 4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 
rozmiarze. Wymiary: 23x20x3 cm

32 
Tęcza Motoryczna - 5 Kolorów
Solidnie wykonana tęcza motoryczna.
rozwijają swoje zdolności manualne.

33 
Taca geometryczna Montessori
Taca geometryczna przedstawia 3 podstawowe figury (kwadrat, koło, trójk
kolorze niebieskim. Wymiary: 45x31x2 cm.

34 
Taca Geometryczna – Premium
Taca geometryczna przedstawia 3 podstawowe figury (kwadrat, koło, trójk
Wymiary: 45x31x2 cm. 

35 

Taca Do Komody Geometrycznej + Karty
Taca do demonstracji kształtów geometrycznych u
geometryczną. Umożliwia wprowadzenie trzech podstawowych figur geometrycznych: 
koła, kwadratu i trójkąta. Drewniana tacka zawiera 9 plastikowych 
kształtami geometrycznymi: koło, trójk
demonstracyjną. Każdy z kształtów przedstawiony jest w jako:

• figura pełna, 

a Układanka Motoryczna 
ci motoryczne, logiczne. Dzieci uczą się nowych kształtów i kolorów. 

ne kształty w czterech różnych kolorach, trzeba dopasować do odpowiednich 
klocków. Cztery kawałki układanki wykonane z naturalnego drewna mogą być łączone w 

Drewniany Sorter Figury Geometryczne 
Drewniany sorter z klockami o różnych kształtach i kolorach. Zabawka wykonana z 

Rozwija u dzieci zdolności motoryczne i logiczne myślenie. 

Liczydło 
ążków w odpowiednim kolorze i w odpowiedniej ilości we 

Podczas zabawy dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać cyfry i kolory. 
 jest rozwijanie zdolności motorycznych. Wymiary: 24 x 6 x 12 cm 

Centrum motoryczne Multimax 
Posiada 8 funkcji, m.in. przesuwane kolorowe drewniane kulki, dopasowywanie 
geometrycznych form, ruchome kółka zębate. Wykonane z mocnej sklejki i litego drewna, 

ść postawienia zabawki, a 2 rzepy dają możliwość 
zawieszenia na przykład na krześle. Wymiary: 48 x 20 x 48 cm 

Poziom Trudności 1 

 do układania wzorów 
21 elementów drewnianych 

enie sześciu różnych układanek z elementów ciętych w liniach 

- Figury Geometryczne 
 zmysł wzroku, rozwijają analizę wzrokową, uczą rozpoznawania 

obrazów do siebie. Zestaw składa się z 6 kółek ze wzorami, 
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy. 

- Zwierzęta 
wzroku, rozwijają analizę wzrokową, uczą rozpoznawania 

w i dopasowania obrazów do siebie. Zestaw składa się z 6 kółek ze wzorami, 
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy. 

– Cienie 
wzroku, rozwijają analizę wzrokową, uczą rozpoznawania 

szczegółów i dopasowania obrazów do siebie. Zestaw składa się z 6 kółek ze wzorami, 
które dziecko wkłada do odpowiednich otworów na planszy. 

Figury Geometryczne 
Zestaw kart z figurami geometrycznymi. Wymiary: 14 x 14 x 3 cm 

ść 80-100 cm- Terapia Sensoryczna 
Produkt jest wykorzystywany do przeciskania się, zmuszając dziecko do użycia siły, 
zapewnia mocny docisk, wzmacnia świadomość własnego ciała, koordynację i uczy 

ch przejściach. 
 Premium 

ty w 4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 
Wymiary: 23x20x3 cm  

 Premium 
4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 

Wymiary: 23x20x3 cm 
Terapia Sensoryczna (dł. 200 cm) 

Produkt jest wykorzystywany do przeciskania się, zmuszając dziecko do użycia siły, 
isk, wzmacnia świadomość własnego ciała, koordynację i uczy 

skich przejściach. 
Premium 

ty w 4 kolorach oraz drewniane pudełko w odpowiednim kształcie i 
3 cm 

5 Kolorów 
cza motoryczna. Podczas zabawy dzieci ćwiczą koncentrację oraz 

ci manualne. Wymiary: 16 x 9 x 3 cm 
ontessori 

awia 3 podstawowe figury (kwadrat, koło, trójkąt). Kształty w 
Wymiary: 45x31x2 cm. 

Premium 
Taca geometryczna przedstawia 3 podstawowe figury (kwadrat, koło, trójkąt). 

Do Komody Geometrycznej + Karty 
Taca do demonstracji kształtów geometrycznych używana jest do pracy z  komodą 

liwia wprowadzenie trzech podstawowych figur geometrycznych: 
ta. Drewniana tacka zawiera 9 plastikowych kart z podstawowymi 

kształtami geometrycznymi: koło, trójkąt, kwadrat - wprowadzanymi podczas pracy z tacą 
dy z kształtów przedstawiony jest w jako: 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 
 

 2 zestawy 

 

1 zestaw 

 

4 zestawy 
 

3 szt. 

 

1 zestaw 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 zestaw 
 

2 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 



 

• figura o grubym obrysie,
• figura o cienkim obrysie.

Rozmiar kart 14 x 14 cm. 

36 

Tabliczki nr 3 
Kolorowe tabliczki nr 3 to pomoc Montessori z zakresu sensoryki do nauki kolorów
Kolorowe tabliczki to duży zestaw 63 kolorowych tabliczek, w 9 kolorach podstawowych: 
czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, br
pomarańczowym i fioletowym. Ka
odcieniach. 

37 
Tabliczki dotykowe - szorstkie i gładkie
Materiał zapoznaje dziecko z wła
materiału: szorstki-gładki. Zestaw zawiera pudełko oraz trzy tabliczki z faktur

38 
Śruby i nakrętki  
Zestaw wkręcanych śrub, kształtuj

39 

Sortowanie kolorów i kształtów
Sześć podstawowych kolorów (czerwony, 
oraz ich odcienie od najciemniejszego do najja
tabliczkach lub na kołeczkach umieszczanych na podstawach.
• wym. tabliczki 16 x 5,5 cm 
• wys. kołeczka 5 cm 
Pudełko zawiera dane i płyty pa
fioletowy, zielony, brązowy, róż

40 

Ścieżka Sensoryczna 
Powstała z 8 zszytych kwadratów 
zmysły produktem. Każdy kwadrat ma wymiar 28 cm x 28 cm.
Wszystkie elementy uszyte są z tkaniny bawełnianej, w ró
Stosowane tkaniny posiadają certyfikat. 
inne, więc i waga każdego kwadratu

41 
Różowa Wieża + Stojak 
Różowa wieża z drewna bukowego 
wielkościach. Wykonane z drewna bukowego. Podstawka w komplecie.

42 Pudełka Zapachowe 
Dwie drewniane tace, każdy z 6 pudełkami z

43 

Poduszeczki Nasze Emocje 
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czysto
gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczu
zaskoczenie, zadowolenie, strach. 
• 6 szt.  
• śr. 30 cm  
• wys. 8 cm 

44 

Poduszki Sensoryczne Otwierane
Wariant BEZ WYPEŁNIENIA
Cały zestaw składa się z 8 kwadratów o wymiarach 28 cm x 28 cm.
Wszystkie elementy uszyte są z innych tkanin bawełnianych w jednolitych kolorach, a 
kieszenie zamykane są na rzep.

45 
Pary szorstkich tabliczek 
Dziecko zapoznaje się z właściwo
o powierzchni gładkiej i szorstkiej

46 
Poduszeczki Dotykowe – Sensoryczne
Komplet składa się z 8 par poduszeczek o wymiarach 10 x 10 cm, uszytych z 
różnokolorowej bawełny o maksymalnie zró

47 
Niebieskie Trójkąty Montessori
Drewniane pudełko z pokrywką
składać się z różnych kształtów; 

48 
Niebieskie Trójkąty Konstrukcyjne 
Zestaw zawiera 12 niebieskich trójk
wykorzystywany w metodzie Montessori do nauki geometrii.

49 
Niebieskie Bryły Geometryczne Z Podstawami 
Zestaw zawiera bryły o barwie niebieskiej i naturalnej, podstawki pod bryły, drewniane 
stojaki oraz drewniane pudełko. Wymiary: 17x10x9cm

50 
Mata Do Komody Geometrycznej
Mata do komody geometrycznej z 
folii. Makatka służy jako tablica kontrolna do komody geometrycznej.

51 

Kulki Sensoryczne 
7 par identycznych kulek wykonanych z ró
filcu, gumy; Całość umieszczona jest w drewnianej skrzynce z przegródkami wykonanej z 
drewna bukowego, Skrzynka zamykana jest wieczkiem wykonanym z przezroczystego 
plexi 

52 

Komoda Geometryczna 
Składa się z sześciu szuflad, oraz zawiera 35 geometrycz
okręgów, 6 prostokątów, 7 trójk
6 czworokątów i 1 miejsce puste). Produkt wykonany z wysokiej jako

figura o grubym obrysie, 
figura o cienkim obrysie. 

Kolorowe tabliczki nr 3 to pomoc Montessori z zakresu sensoryki do nauki kolorów 
y zestaw 63 kolorowych tabliczek, w 9 kolorach podstawowych: 
ółtym, zielonym, brązowym, różowym, szarym, 

czowym i fioletowym. Każdy kolor jest przedstawiony w siedmiu różnych 

szorstkie i gładkie 
Materiał zapoznaje dziecko z właściwościami materiału. Celem jest poznać fakturę 

Zestaw zawiera pudełko oraz trzy tabliczki z fakturą. 

rub, kształtujących precyzję ruchu małej motoryki. 
Sortowanie kolorów i kształtów 

 podstawowych kolorów (czerwony, żółty, niebieski, zielony, czarny, fioletowy), 
oraz ich odcienie od najciemniejszego do najjaśniejszego. Kolory przedstawione są na 
tabliczkach lub na kołeczkach umieszczanych na podstawach. 

Pudełko zawiera dane i płyty parami w czterech kolorach czerwony, niebieski, żółty, 
zowy, różowy i szary. Pakiet obejmuje również drewniane pudełko. 

Powstała z 8 zszytych kwadratów ścieżka sensoryczna jest wspaniałym, rozwijającym 
wadrat ma wymiar 28 cm x 28 cm. 

Wszystkie elementy uszyte są z tkaniny bawełnianej, w różnych, gładkich kolorach. 
ą certyfikat. Również wypełnienie w każdym kwadracie jest 

dego kwadratu jest inna. 

a z drewna bukowego - 10 jednokolorowych sześcianów o różnych 
ciach. Wykonane z drewna bukowego. Podstawka w komplecie. 

dy z 6 pudełkami zapachowymi. 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione 
 wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, 

zaskoczenie, zadowolenie, strach.  

Poduszki Sensoryczne Otwierane 
Wariant BEZ WYPEŁNIENIA. 

 z 8 kwadratów o wymiarach 28 cm x 28 cm. 
Wszystkie elementy uszyte są z innych tkanin bawełnianych w jednolitych kolorach, a 

 na rzep. 

ściwościami materiału i jest kontynuacją pracy z tabliczkami 
o powierzchni gładkiej i szorstkiej 

Sensoryczne 
par poduszeczek o wymiarach 10 x 10 cm, uszytych z 

nokolorowej bawełny o maksymalnie zróżnicowanym wypełnieniu. 
Montessori 

Drewniane pudełko z pokrywką zawiera 12 różnych trójkątów prostokątnych, które może 
nych kształtów; Wymiary: 15 x 11 x 4 cm 

ty Konstrukcyjne – Premium 
Zestaw zawiera 12 niebieskich trójkątów oraz drewniane pudełko. Materiał 
wykorzystywany w metodzie Montessori do nauki geometrii. Wymiary: 28x17x3 c 
Niebieskie Bryły Geometryczne Z Podstawami – Premium 
Zestaw zawiera bryły o barwie niebieskiej i naturalnej, podstawki pod bryły, drewniane 
stojaki oraz drewniane pudełko. Wymiary: 17x10x9cm 
Mata Do Komody Geometrycznej 

geometrycznej z żółtego materiału, obszyta lamówką, z kieszonkami z 
y jako tablica kontrolna do komody geometrycznej. 

7 par identycznych kulek wykonanych z różnych materiałów – drzewa, kamienia, szkła, 
 umieszczona jest w drewnianej skrzynce z przegródkami wykonanej z 

krzynka zamykana jest wieczkiem wykonanym z przezroczystego 

ciu szuflad, oraz zawiera 35 geometrycznych kształtów i ramek (6 
tów, 7 trójkątów, 6 regularnych wielokątów, 4 figury krzywoliniowe, 

tów i 1 miejsce puste). Produkt wykonany z wysokiej jakości drewna. 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 zestaw 
 

1 szt. 

 

3 szt. 

 

3 szt. 
 

2 szt. 
 

1 zestaw 

 

3 zestawy 

 

3 szt. 
 

1 komplet 
 

3 szt. 
 

1 szt. 
 

1 zestaw 
 

2 szt. 
 

2 zestawy 

 

2 szt. 
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Kolorowe Tabliczki nr 3- 63 szt. 
Kolorowe tabliczki + pudełko nr 3 zawiera dziewi
(czerwonym, niebieskim, żółtym, pomara
różowym i szarym,  każdy w siedmiu odcieniach) .

54 

Kolorowe Tabliczki nr 2 
Zestaw zawiera 11 par (22 sztuki) kolorowych tabliczek oraz drewniane pudełko. Materiał 
wykorzystywany w metodzie Montessori do nauki rozpozna
kolorów. Wymiary: 21x8,5x4,5cm

55 

Kolorowe tabliczki nr 1 
Zestaw zawiera 3 pary (6 sztuk) tabliczek w k
Materiał wykorzystywany jest w metodzie Montessori do nauki rozpo
nazewnictwa kolorów. Wymiary: 8,5x7,5x4,5 cm

56 Kolorowe Cylindry  
Drewniane kolorowe cylindry + drewniane pudełka.

57 
Klocki Sensoryczne Dotykowe
Zestaw złożony z 16 klocków drewnianych z  wypukłymi wzorami, 4 gładkich, dwóch 
rynienek przeznaczonych do układania kombinacji z klocków oraz opaski na oczy.

58 

Klocki Terapeutyczne Duży Zestaw w 
Duży zestaw – 60  sześciennych drewnianych klocków w  dwóch najbardziej 
kontrastowych kolorach, czarnym i  białym, z  nadrukowanymi prostymi wzorami 
geometrycznymi (koło, kwadrat, krzy
plansze, według których dzieci układaj

59 
Klocki Wagowe – Montessori
Zabawka rozwija percepcję dotycz
Wymiary produktu:11,5 x 13 x 15 cm

60 
Dotknij i Zapamiętaj - rozpoznawanie
Różnego rodzaju powierzchnie z ró
zmysłu dotyku. 

61 

Czerwone Belki  
10 drewnianych belek z bukowego drewna 
czerwono. Najdłuższa belka ma długo
Najkrótsza belka ma długość 10 cm.

62 
Cylindry Wagowe - Rozróżnianie Ci
Zestaw zawiera drewniane cylindry o ró
drewna. W skład zestawu wchodzi 12 sztuk 

63 

Cylindry Szmerowe Montessori
Dwa pudełka zawierające 6 par drewnianych cylindrów wypełnionych ró
materiałem. Niebieskie i czerwone cylindry tworz
ćwiczeń rozwijających zmysł słuchu.

64 
Cylindry Pojemnościowe 
Wytrzymałe cylindry polipropylenowe s
mililitrach dla eksperymentów obj

65 Cylindry Mini - 4 sztuki 
Wymiary jednego cylindra: 15,5 x 3,5 x 3,5 cm

66 

Cylindry Dźwiękowe  
12 drewnianych pojemników z zakr
zdolności zapamiętywania. Nale
dźwięków jakie wydają. 

67 

Cylindry Do osadzania  
Wymiary: 50x29x10 cm. Jedn
cztery drewniane  bloki z cylindrami, które s
bloku blok 4). Każdy blok zawiera 10 cylindrów.

68 Buteleczki Smakowe 
8 szklanych buteleczek; Nakrę

69 Bryły Geometryczne Naturalne
Zestaw 10 sztuk drewnianych brył. Wymiary: 24,5x20x9 cm

70 
Brązowe Schody z bukowego drewna
Pomoc składa się z dziesięciu drewnianych graniastosłupów 
wielkości. Pomoc wykonana z ci

71 

Odbicie Lustrzane Figury 
Kształt, wzór i relacje przestrzenne przyjmuj
stopień trudności. Zawartość: 48 plastikowych kształtów, karty plastyczne,
mirrormanalnowe pudełko (35 x 19 x 8 cm)

72 

Cubi Colour + Karty 
Zawartość:  9 lakierowanych kolorowych drewnianych kostek (4x4cm)
kart ze wzorami, zrobionych na mocnym, laminowanym kartonie
plastikowe klipsy do zabezpieczenia kart
wysuwaną pokrywą; 

73 Nasze Emocje Puzzle 
Puzzle wykonane z drewna,  ukazuj

74 
Kostka Do Sortowania 
Różnie uformowane kawałki drewn
być włożone w odpowiednie kształty.

63 szt. – Premium 
abliczki + pudełko nr 3 zawiera dziewięć zestawów tabliczek w kolorach 

żółtym, pomarańczowym, zielonym, fioletowym, brązowym, 
dy w siedmiu odcieniach) . 

(22 sztuki) kolorowych tabliczek oraz drewniane pudełko. Materiał 
wykorzystywany w metodzie Montessori do nauki rozpoznawania oraz nazewnictwa 

Wymiary: 21x8,5x4,5cm 

Zestaw zawiera 3 pary (6 sztuk) tabliczek w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym. 
Materiał wykorzystywany jest w metodzie Montessori do nauki rozpoznawania i 

Wymiary: 8,5x7,5x4,5 cm 

Drewniane kolorowe cylindry + drewniane pudełka. Wymiary: 28x14,6x16,5 cm 
Klocki Sensoryczne Dotykowe 

ony z 16 klocków drewnianych z  wypukłymi wzorami, 4 gładkich, dwóch 
rynienek przeznaczonych do układania kombinacji z klocków oraz opaski na oczy. 

ży Zestaw w Skrzynce 
ciennych drewnianych klocków w  dwóch najbardziej 

kontrastowych kolorach, czarnym i  białym, z  nadrukowanymi prostymi wzorami 
geometrycznymi (koło, kwadrat, krzyżyk, iks). W zestawie znajdują się również 34 

tórych dzieci układają wzory. 
Montessori 

ę dotyczącą wagi oraz ćwiczy jego pamięć. 
Wymiary produktu:11,5 x 13 x 15 cm; Wymiar jednego klocka: 7 x 7 x 7 cm. 

rozpoznawanie materiałów 
nego rodzaju powierzchnie z różnych materiałów, pomagają dzieciom w rozwijaniu 

z bukowego drewna o przekroju 2,5 x 2,5 cm pomalowanych na 
sza belka ma długość 1 m, a każda następna jest o 10 cm krótsza. 

ść 10 cm. 
żnianie Ciężaru 

Zestaw zawiera drewniane cylindry o różnym natężeniu ciężkości.  Są wykonane z litego 
W skład zestawu wchodzi 12 sztuk cylindrów. 

Cylindry Szmerowe Montessori 
ce 6 par drewnianych cylindrów wypełnionych różnym 

Niebieskie i czerwone cylindry tworzą pary umożliwiające prowadzenie 
cych zmysł słuchu. 

ytrzymałe cylindry polipropylenowe są kalibrowane w 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 
mililitrach dla eksperymentów objętościowych  

Wymiary jednego cylindra: 15,5 x 3,5 x 3,5 cm 

12 drewnianych pojemników z zakręcaną pokrywką i zawartością. Służą w rozwijaniu 
Należy odgadnąć co jest w środku poprzez porównanie 

Jednym z podstawowych urządzeń sensorycznych które zawiera 
cztery drewniane  bloki z cylindrami, które są klasyfikowane według trudności (od 1 do 

dy blok zawiera 10 cylindrów. 

akrętka gumowa z pipetą, drewniana podstawa 
Bryły Geometryczne Naturalne 
Zestaw 10 sztuk drewnianych brył. Wymiary: 24,5x20x9 cm 

z bukowego drewna 
ęciu drewnianych graniastosłupów – brązowych bloków o różnej 

Pomoc wykonana z ciężkiego drewna bukowego. 

Kształt, wzór i relacje przestrzenne przyjmują nową perspektywę. Karty mają różny 
ść: 48 plastikowych kształtów, karty plastyczne, bezpieczne, 

mirrormanalnowe pudełko (35 x 19 x 8 cm). 

9 lakierowanych kolorowych drewnianych kostek (4x4cm), 20 ilustrowanych 
kart ze wzorami, zrobionych na mocnym, laminowanym kartonie, 1 czysta karta wzoru, 2 
plastikowe klipsy do zabezpieczenia kart, zestaw umieszczony w drewnianym pudełku z 

Puzzle wykonane z drewna,  ukazujące różną mimikę twarzy. 

nie uformowane kawałki drewna bukowego są wyposażone w kolorowy wzór i muszą 
one w odpowiednie kształty. Trenuje umiejętności ruchowe i jednocześnie uczy 
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1 szt. 
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małe dzieci rozpoznawać kształty

75 

Równoważnia Sensoryczna 
Materiał: Drewno, łuski z 16 otworami, po 3
kolorach, 12 drewnianych patyczków, 8 pojemników ze szkła akrylowego do 
samodzielnego napełniania, 1 poziomica ze szkła akrylowego, 1 instrukcja gry.

76 

Edukacja sensoryczna - śruby i nakr
Zestaw zawiera śruby z uchwytem w ró
dotyku - Śruby o różnych rozmiarach s
Wymiary: 30 x 8 x 7 cm 

77 
Wiaderko metalowe, białe małe
Małe, metalowe wiaderko w kolorze 
wysokość - 15 cm. 

78 
Wiaderko metalowe, czerwone małe
Małe, metalowe wiaderko w kolorze 
wysokość - 15 cm. 

79 
Wiaderko metalowe, niebieskie małe
Małe, metalowe wiaderko w kolorze 
wysokość - 15 cm. 

80 
Prostokątny, wiklinowy koszyk
Rozmiar: 30 x 21 x 8 cm. 

81 
Szorstkie litery pisane –Wielkie
Szorstkie litery służą do zapoznania si
palcem po kształcie liter. Spółgłoski maja kolor ró

82 Kolorowe walce 
Wymiary: 20 x 20 x 8 cm 

83 

Cyferki i żetony, cyferki drukowane 
Wymiary: 16 x 12 x 7 cm To bardzo estetyczny materiał do nauki cyfr od 0 do 9. Dziecko 
stara się zapamiętać cyfry napisane wszystkimi swoimi zmysłami, st
wyodrębniona przez różnicę szorstko

 

kształty i kolory. 
 

Drewno, łuski z 16 otworami, po 32 sztuki i kije w różnych kształtach i 
kolorach, 12 drewnianych patyczków, 8 pojemników ze szkła akrylowego do 
samodzielnego napełniania, 1 poziomica ze szkła akrylowego, 1 instrukcja gry. 

śruby i nakrętki 
ruby z uchwytem w różnych rozmiarach. Wspiera rozwój wzroku i 

nych rozmiarach są wkręcane w różnych szerokościach studzienek. 

Wiaderko metalowe, białe małe 
Małe, metalowe wiaderko w kolorze białym. Średnica górna - 17 cm, dolna - 12,5 cm, 

Wiaderko metalowe, czerwone małe 
Małe, metalowe wiaderko w kolorze czerwonym Średnica górna - 17 cm, dolna - 12,5 cm, 

Wiaderko metalowe, niebieskie małe 
, metalowe wiaderko w kolorze niebieskim. Średnica górna - 17 cm, dolna - 12,5 cm, 

tny, wiklinowy koszyk 

Wielkie 
 do zapoznania się z alfabetem i kształtem liter. Dziecko wodzi 

Spółgłoski maja kolor różowy, samogłoski kolor niebieski. 

cyferki drukowane – na płytkach 
To bardzo estetyczny materiał do nauki cyfr od 0 do 9. Dziecko 

 cyfry napisane wszystkimi swoimi zmysłami, stąd każda cyfra jest 
ę szorstkości materiału. 
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CZĘŚĆ
 

Lp. 

1 

1 

Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej
 
Podwiesie Stalowe 
2 x Krętlik 
Hak klamrowy 
Belki rozbudowujące podwiesie
10  karabińczyków 
Helikopter 
Huśtawka terapeutyczna 
Grzybek 
Platforma podwieszana 
Kołyska duża 
Deska rotacyjna 
Deskorolka duża 
Konik 
Wiszące obręcze 
Hamak terapeutyczny 
Maglownica średnia 
Hamak elastyczny 
Konik bujany 
Żabka 
Łódka podwieszana z piłeczkami
T huśtawka 
Beczka 
Podwieszana gruszka  
Hamak z piłeczkami  
Kładka mała  
Parówka  
Deskorolka standard   
3 x materac składany  
Zjeżdżalnia 
Podwieszany tunel 

 AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU 

2 

Wanna piaskowa duża 

• solidnie wykonana z drewna bukowego rama, lakierowana

• dno wanny wykonane z bezpiecznego grubego szkła

• 1kg piasku kwarcowego

• 2 packi do tworzenia dekoracyjnych motywów

• 1 packa do wygładzenia powierzchni piasku oraz instrukcja

3 

Dyski sensoryczne (mały zestaw
• zestaw zawiera 5 małych
• Elementy mają różne
• średnica dysków ok.

4 

Obciążeniowe poduszki (o kształcie
• produkty wykonany z materiałów zmywalnych, poł
• można stosować , jako indywidualne obci
• waga: 1kg oraz 0,5 kg

5 
Tunel sensoryczny 
Wymiar tunela M - średnica 60 cm, długo

6 

Zestaw oryginalnych i sensorycznych ko
W zestawie znajdują się 32 korale w ró
rozwijają sensorycznie. Każdy z elementów posiada wypustk
klocka. 

7 

Sensoryczne krążki 
Krążki pobudzają dzieci do rozpoznawania f
Wymiary: 
- 25 cm średnica dużego krążka
- 8 cm średnica małego krążka

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 7 – SALA DO TERAPII SENSORYCZNEJ 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej, który składa się następujących elementów: 

ce podwiesie 

Łódka podwieszana z piłeczkami 

AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU DOTYKU 

solidnie wykonana z drewna bukowego rama, lakierowana 

dno wanny wykonane z bezpiecznego grubego szkła 

1kg piasku kwarcowego 

2 packi do tworzenia dekoracyjnych motywów 

1 packa do wygładzenia powierzchni piasku oraz instrukcja 
taw): 

małych i 5 dużych dysków wykonanych z gumy.  
żne faktury i kolory 
ok. 27 cm i 11 cm; 

o kształcie morskich stworów) 
ny z materiałów zmywalnych, połączone zatrzaskami 

ć , jako indywidualne obciążeniowe poduszki 
aga: 1kg oraz 0,5 kg 

rednica 60 cm, długość 100 cm 
Zestaw oryginalnych i sensorycznych korali 

korale w różnych kolorach i kształtach, które dodatkowo 
żdy z elementów posiada wypustkę, którą wpinamy do drugiego 

 dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą. 

ążka 
ążka 

cznik nr 1.7 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 komplet 

 

  

1 szt. 

 

2 zestawy 

 

2 szt. 

 

1 szt. 
 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 



 

8 
Masażer logopedyczny 
masażer wibracyjny do zastosowania
skojarzonych np. integracji sensorycznej.

9 
Jeżykowe półkule 
Zawartość: 6 półkul z tworzywa 

10 
Zestaw do sortowania zabawek
przedmiotów ze względu na cechy jako

11 
Nauka liczenia 
Pakiet 144 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 ró
warzyw: papryka czerwona, marchewka, kukurydza, czosnek, ogórek, bakła

12 
Sensoryczne tabliczki: 
W skład zestawu wchodzi: 20 tabliczek sensorycznych
przechowywania wszystkiego 

 AKCESORIA DO STYMULACJI W

13 

Puszki zapachowe 
Sześć par szklanych słoiczków na drewnianej podstawce, do wło
zapachów. Służą uwrażliwianiu zmysłu w
czy dobieranie par. • wym. 12 x 28 x 7 cm

14 
Poczuj pary Memo 
W zestawie znajdują się 32 krąż
cylindra: 4 cm, wysokość 2cm 

15 

Gra - wyczuwanie zapachów 
Zawartość pudełka: 6 pojemniczków z zapachami
- dym (palone drewno) 
- jabłko 
- mięta 
- mydło 
- róża 
- trawa 
24 żetony z obrazkami 
instrukcja - plakat 

16 
Aromatyzator zapachowy zmieniaj
- zastosowanie trenning zapachowy
- zmieniający kolor 

17 

Zestaw do treningu węchowego z 
W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszaj
pobudzających oraz 10 dwustronnych kart obrazuj
filcowych krążkach.  

18 
Zestaw do treningu zapachowego/w
W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszaj
pobudzających oraz 10 filcowych kr

 AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU RÓWNOWAGI

19 

Dyski sensoryczne. Duży zestaw
Tarcze dotykowe wykonane z miłej w dotyku gumy syntetycznej, zawieraj
dotykowe, każda z własnym kolorem.
Skład zestawu: 10 tarcz dużych i 10 tarcz małych

20 
Równoważnia. np. krajobraz rzeczny
Tor przeszkód np. krajobraz nad rzek
tworzywa.  

21 Comprimo (5 par klocków z pianki obszytych materiałem; wym. klocka: 16 x 24 x 10 cm)

22 

Kamienie - Stopnie do skakania
Różnorodne kolorystycznie i wielko
prawdziwe kamienie. 
Zestaw zawiera 5 stopni 

23 

Pagórki rzeczne Zestaw stopni 
W zestawie 5 stopni w 3 wymiarach:
- 36 x 36 cm; wys. 8,5 cm 
- 40,5 x 40,5 cm; wys. 17 cm 
- 42 x 42 cm; wys. 25,5 cm 

24 

Zabawka przyssawka 
Zabawka może zostać wykorzystana równie
umieścimy na głowie, a małe w r
małych (niebieski, zielony, pomara
koloru) 

 AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU SŁUCHU

25 

Złów i wymów  
Zestaw zawiera dwie wędki,  4 ,,haczyki" do w
wędkowanie) oraz dwa mniejsze (trudniejsze w
do ćwiczenia koordynacji oko 

zastosowania w terapii logopedycznej , motoryczno-oralnej i 
sensorycznej. 

: 6 półkul z tworzywa - śr. 9 cm - wys. 5,5 cm 
zabawek (Sortuj samochody i garaże) - nauka klasyfikowanie 

du na cechy jakościowe 

kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych 
warzyw: papryka czerwona, marchewka, kukurydza, czosnek, ogórek, bakłażan  

20 tabliczek sensorycznych, 10 kart oraz torebka do 
 

AKCESORIA DO STYMULACJI WĘCHU 

 par szklanych słoiczków na drewnianej podstawce, do włożenia naturalnych 
liwianiu zmysłu węchu poprzez ćwiczenia rozpoznawania zapachu, 

ranie par. • wym. 12 x 28 x 7 cm 

 32 krążki oraz niebieski worek ze sznureczkiem. Średnica 
 
  

6 pojemniczków z zapachami: 

Aromatyzator zapachowy zmieniający kolor 
zastosowanie trenning zapachowy 

chowego z filcowymi krążkami 
W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszających oraz 5 zapachów 

cych oraz 10 dwustronnych kart obrazujących rodzaj zapachu, zawartych na 

Zestaw do treningu zapachowego/węchowego 
W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszających oraz 5 zapachów 

cych oraz 10 filcowych krążków obrazujących rodzaj zapachu.  

AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU RÓWNOWAGI 

y zestaw 
wykonane z miłej w dotyku gumy syntetycznej, zawierają różne struktury 

da z własnym kolorem. 
żych i 10 tarcz małych 

rajobraz rzeczny 
krajobraz nad rzeką, tworzą wyspy i mostki. Zestaw 25 elementów z 

(5 par klocków z pianki obszytych materiałem; wym. klocka: 16 x 24 x 10 cm)  

do skakania 
norodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące 

Zestaw stopni  
W zestawie 5 stopni w 3 wymiarach: 

 

 wykorzystana również do ćwiczeń równowagi gdy dużą ośmiornicę 
cimy na głowie, a małe w ręku dziecka. Zawartość: 1 x duża nakrycie głowy, 12 x 

małych (niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, żółty i fioletowy po 2 szt z każdego 

AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU SŁUCHU 

4 ,,haczyki" do wędkowania dwa większe (łatwiejsze 
dkowanie) oraz dwa mniejsze (trudniejsze wędkowanie) oraz 94 literki. Idealna zabawka 

oko - ręka 

2 szt. 
 

2 zestawy 
 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

2 szt. 
 

  

3 szt. 

 

3 szt. 
 

8 szt. 

 

5 szt. 
 

6 zestawów 

 

5 zestawów 
 

  

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt.  

1 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

  

1 szt. 

 



 

26 
Kostka aktywności 
Zestaw do ćwiczeń ruchowych dla najmłodszych. Kolorowe maty i kostki pomagaj
zainteresować dzieci ćwiczeniami i utrzyma

27 
Dźwiękowy kulodrom  
Zabawka z drewna ze spuszcza
Zabawka kształtująca koordynacj

28 

Zestaw instrumentów  
W skład zestawu wchodzą: agogo pojedyncze, janczary z drewnianym uchwytem, 
drewniane kastaniety na rączce, b
drewnianych marakasów, para czyneli marszowych, jajko
zawiera 10 instrumentów. 

29 

Gra edukacyjna - Domowe dź
Zestaw składa się z 8 elementów
motoryczne oraz uczy rozpoznawa
puzzla do odpowiedniego miejsca w tablicy, dziecko usłyszy d
puzzlu. Wymiary: 30 x 22 x 1,5

30 
Dzwoneczki: gama 
Dzwonki wykonane są z solidnego metalu za stabiln
brzmieniem i trwałością. Wymiary: 13x7,5 cm

31 Świszczący bączek 
Średnica bączka: ok. 13 cm 

32 
Zestaw dźwiękowych poduszek 
Zestaw zawiera 6 poduszek w ró
Produkt zapewnia stymulację proprioceptywn

33 

Zestaw muzyczny 17 instrumentów:
- tamburyn, śr. 20 cm  
- maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm
- podwójna tarka quiro z pałeczk
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm
- kastaniety drewniane, 2 szt., ś
- kastaniety z rączką, dł. 21 cm
- marakasy drewniane, dł. 23 cm
- drewniany tonblok, dł. 20 cm, 
- tamburyn z membraną, śr. 20 cm
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, 
- podwójny tonblok mały z pałeczk
- klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm
- marakas wałek, dł. 20,5 cm, ś

34 
Mikrofon 
Mikrofon wzmacniający siłę głosu
wiadomości lub piosenki, odtwarzanie

35 

Symfonia 

7 różnych instrumentów oraz 15
figurki instrumentów, otrzymujemy
utworów muzycznych (np. V Symfonia,
właśnie te instrumenty, które wybrali
dęte drewniane, blaszane, perkusyj
instrumenty tworzą linię melodyczn

36 

Muzyczna mata interaktywna

• mata interaktywna do ta

• na powierzchni maty: 6 instrumentów muzycznych (gitar
fortepian, trąbkę, dzwonki)

• regulację głośności (dwa przyciski zwi
dźwięku) 

• przycisk "demo" (prezentuje mo

• przycisk "rhythm" (aktywuje jeden z sze

• 10 dźwiękowych klawiszy g

• wymiary: 40x130 cm

 AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU WZROKU

37 Oryginalne korale 
Kolorowe i teksturowane korale. W zestawie 16 szt. mi

38 
Sensoryczne puzzle/ klocki 
Kolorowe puzzle/klocki o różnych ciekaw
" czy "L". Dodatkowo klocki pokryte delikatnymi wypustkami.

39 
Zabawki typu gniotki w kształcie zwierz
Służą do kształtowania precyzji ruchu małej motoryki, stymul

40 
Gigantyczne klocki 
W zestawie 32 klocki. Kolorowe, piankowe klocki maj
ścianki są gładkie. Wiele różnych tekstur, kolorów i kształtów. 

 ruchowych dla najmłodszych. Kolorowe maty i kostki pomagają 
wiczeniami i utrzymać ich uwagę na prowadzącym zajęcia 

spuszczającą piłką; Wysokość: 37,5 cm 
ca koordynację wzrokowo- ruchowo- słuchową 

: agogo pojedyncze, janczary z drewnianym uchwytem, 
ączce, bębenek, para drewnianych klawesów, 2 trójkąty, para 

drewnianych marakasów, para czyneli marszowych, jajko-grzechotka. Razem zestaw 

Domowe dźwięki  
elementów i podstawy: rozwija u dziecka koncentrację, zdolności 

motoryczne oraz uczy rozpoznawać dźwięki otaczającego je świata. Po dopasowaniu 
puzzla do odpowiedniego miejsca w tablicy, dziecko usłyszy dźwięk zgodny z ilustracją na 

1,5 cm,  

 z solidnego metalu za stabilną rączką, wyróżniają się dokładnym 
ymiary: 13x7,5 cm 

kowych poduszek  
Zestaw zawiera 6 poduszek w różnych kolorach, każda z nich ma w sobie ukryty dźwięk. 

ę proprioceptywną i słuchową. 
17 instrumentów:  

, dł. 40 cm  
podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm  

ty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm  
kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm  

, dł. 21 cm  
marakasy drewniane, dł. 23 cm  
drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  

r. 20 cm  
podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  
podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm 

r. 2,2 cm  
marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm  

głosu dla dzieci w wieku 18 m-cy - 5 lat; funkcja nagrywania 
odtwarzanie  znanych melodii, wgranych w zabawkę; 

15 utworów do dyspozycji ustawiając na pulpicie wybrane 
zymujemy niesamowity efekt: słyszymy jeden z 15 znanych 

Symfonia, Dla Elizy, Marsz Gladiatorów) wykonywany przez 
wybraliśmy. Specjalne światełka wskazują instrumenty 

perkusyjne, klawiszowe i smyczkowe oraz podpowiadają które 
melodyczną znanej wersji danego utworu muzycznego. 

Muzyczna mata interaktywna 

mata interaktywna do tańczenia 

na powierzchni maty: 6 instrumentów muzycznych (gitarę, harfę, altówkę, 
ę, dzwonki) 

ści (dwa przyciski zwiększania i zmniejszania poziomu 

przycisk "demo" (prezentuje możliwości urządzenia) 

przycisk "rhythm" (aktywuje jeden z sześciu różnych rytmów) 

kowych klawiszy gamy 

wymiary: 40x130 cm 

AKCESORIA DO STYMULACJI ZMYSŁU WZROKU 

Kolorowe i teksturowane korale. W zestawie 16 szt. miękkich i elastycznych korali. 

żnych ciekawych kształtach, przypominające np. literę "C", "T 
Dodatkowo klocki pokryte delikatnymi wypustkami. 

w kształcie zwierząt, przedmiotów codziennego użytku 
 do kształtowania precyzji ruchu małej motoryki, stymulacji zmysłu dotyku 

W zestawie 32 klocki. Kolorowe, piankowe klocki mają sensoryczny przód i tył, pozostałe 
żnych tekstur, kolorów i kształtów.  

1 szt. 
 

2 szt. 
 

2 zestawy 

 

1 szt. 

 

2 szt. 
 

2 szt. 
 

1 zestaw 
 

1 zestaw 

 

2 szt. 
 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

  

1 szt. 
 

1 szt. 
 

10 szt. 
 

1 szt. 
 



 

41 
Klocki click 
Klocki są w różnych kolorach i kształtach.. Wykonane z wysokiej jako
materiałów. Zestaw składa się z 20 cz

42 

Magnetyczne litery 
Kolorowe literki magnetyczne to zestaw zawieraj
różnych kolorach. Spodnia strona wyk
czemu nie rysuje powierzchni, do których s

43 

Pociąg zwierzątek - zabawki typu poci
Lokomotywa i 13 wagoników wykonane s
Wagoniki pokazują zabawne motywy zwierz
drugiej stronie. długość: ok. 92 cm

44 

Przyssawki 24 elementy 
Silikonowe Przyssawki, to niezwykłe klocki, które mo
powierzchnią. Przyssawki są gię
przyklejają się do siebie i do każ
silikonowych klocków w 8 różnych kształtach.

45 Przeźroczyste kule 
Zestaw zawiera 6 przezroczystych kul, wypełnionych 

46 Alfabetyczne lody 
Nauka kolorów. Idealna zabawka kształtuj

47 

Gospodarstwo nawlekanka 
Zestaw, na który składają się korale
z gładkiego, barwnie lakierowanego drewna mog
cm), zaś domek, służący jako wkładanka ma a
Wymiary domku:  ok. 24 x 10 x 15 cm

48 
Piłka gniotka 
piłka, wykonana z gumy, w środku wypełniona jest 
siateczką. Wielkość 7cm 

49 

Nawlekane środki transportu
Zestaw na który składają się figurki w kształcie 
klocki to zabawka rozwijająca koncentracj
ZESTAW ZAWIERA: 12 elementów do nawlekania oraz sznurek.

50 

Zestaw układanek z filcu 
Zestaw dziesięciu filcowych kolorowych
(rozmiar jednej układanki to 36
oraz analizy i syntezy wzrokowej.

51 

Zestaw gier planszowych dydaktycznych
W skład zestawu wchodzą gry:
- loteryjki (zwierzęta, przedmioty, gospodarstwo domowe)
- gry typu memo (z ilustracjami 
- gry kształtujące myślenie przyczynowo skutkowe (
ciąg wydarzeń, segregowanie ubra
- kształtujące precyzję ruchu i pami
- dobieranki (kolory, figury geometryczne)
- kształtujące precyzję ruchu (przybijanki)
- szablony - 2 szt. 

52 
Mata edukacyjna 
Wymiary jednego kwadratu: 31x31
Zestaw zawiera 36 puzzli. 

 

h i kształtach.. Wykonane z wysokiej jakości, ekologicznych 
materiałów. Zestaw składa się z 20 części. 

Kolorowe literki magnetyczne to zestaw zawierający cały alfabet, duże i małe litery w 
nych kolorach. Spodnia strona wykonana jest z mieszanki gumy i magnesu dzięki 

czemu nie rysuje powierzchni, do których są przyczepiane. 
typu pociąg 

Lokomotywa i 13 wagoników wykonane są z wysokiej jakości drewna lakierowanego. 
wne motywy zwierzęce na jednej stronie oraz numery 1-12 na 

: ok. 92 cm 

Silikonowe Przyssawki, to niezwykłe klocki, które można łączyć ze sobą oraz z gładką 
ą giętkie, zasysają się i łapią się wszystkiego. Przyssawki 

 do siebie i do każdej gładkiej powierzchni. Na zestaw składa się 24 
silikonowych klocków w 8 różnych kształtach. 

Zestaw zawiera 6 przezroczystych kul, wypełnionych materiałami sypkimi. Średnica: 9 cm 

Nauka kolorów. Idealna zabawka kształtująca umiejętności motoryczne. 

korale w kształcie zwierząt gospodarstwa domowego. Figurki 
z gładkiego, barwnie lakierowanego drewna mogą być nawlekane na dwa sznurki (dł. 80 

cy jako wkładanka ma aż 6 różnych otworów do dopasowywania. 
ok. 24 x 10 x 15 cm 

środku wypełniona jest żelem, a całość owinięto czarną 

rodki transportu 
ę figurki w kształcie środków transportu. Kolorowe, drewniane 
ąca koncentrację, cierpliwość oraz sprawność manualną. 

12 elementów do nawlekania oraz sznurek. 

kolorowych układanek oraz 10 drewnianych podstawek 
36 x 34 cm) służą do wspomagania sprawności manualnych 

wzrokowej. 
Zestaw gier planszowych dydaktycznych 

 gry: 
ta, przedmioty, gospodarstwo domowe) - 3 szt. 

gry typu memo (z ilustracjami środków transportu) - 1 szt. 
lenie przyczynowo skutkowe (zwierzęta i ich miejsce zamieszkania, 

, segregowanie ubrań według danej pory roku) - 3 szt. 
 ruchu i pamięć wzrokową - 2 szt. 

ury geometryczne) - 2 szt. 
 ruchu (przybijanki) - 2 szt. 

31x31 cm, 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

3 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

4 zestawy 

 

1 szt. 
 



 

 

Lp. 

1 

1 
Piłeczki Emocje 
Piłeczki sprawdzą się przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz ucz
odczytywania uczuć. 6 szt.; śr. 15 cm

2 

Sekwencje zdarzeń. Karty edukacyjne
Karty ze zdjęciami dzieci, wykonuj
Karty są pomocne przy ustalaniu kolejno
- skutkowych a także podczas nauki
W zestawie znajduje się po 4 karty z 6 sekwencji: przygotowywanie kanapki, mycie si
gra w piłkę z kolegą, przygotowywanie si
24 szt. o wym. 11,5 x 11,5 cm

3 

I co później? Część 1. Karty edukacyjne
Dwa zestawy obrazków umożliwiaj
których bohaterami są ludzie i zwierz
Każda z kart, na odwrocie, ma numer przyporz
o wym. 10 x 9,2 cm 

4 
Zestaw do ćwiczeń graficznych 1 (tablice ze szlaczkami)
wym. 35 x 14,8 x 5 cm 

5 
Zestaw do ćwiczeń graficznych 2 (tablice ze szlaczkami)
granatowy;  wym. 35 x 14,8 x 5 cm

6 
Sensoryczne szlaczki szorstkie; 
Tabliczki z fakturowym wzorem 3D do 
10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25 x 25 cm; gr. 1,2 cm

7 Ramka do ćwiczeń ze sprzączkami. 

8 Ramka do ćwiczeń z zamkiem błyskawicznym.

9 Ramka do ćwiczeń z dużymi guzikami

10 Blok z cylindrami 2. Pomoce Montessori

11 

Tęczowa mata. Ruszam się i ucz
Utrwala znajomość kolorów i kszt
winylowa mata śr. 122 cm; 5 dmuchanych kostek wym. 13 cm; 5 woreczków z grochem 
śr. 8 cm 

12 
Nakładanka liczbowa 
Drewniane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Wymiary podstawy: 
30 x 22,5 cm 

13 Stemple Cyfry;  
Od 0 do 9. Ilość: 10 szt. (wym. 5 x 4,5 cm)

14 
Woreczki z cyferkami 
Kolorowe woreczki wypełnione grochem, wyszywane cyferki od 1 do 12; Wymiary: 8 x 
12 cm; 12 szt. 

15 
Szorstkie cyfry pisane 
Na płytkach pokrytych zielonym tłem znajduj
drewnianym pudełku. 10 płytek (wym. 10 x 15 cm); wym. pudełka 13,5 x 7,5 x 8 cm

16 
Edukacyjna kostka piankowa
Duża kostka z lekkiej sztywnej pianki. dł. boku 16

17 

Bryły w podstawie 
Bryły w 4 kolorach (czerwony, 
wysokościach i 4 kształtach podstawy (prostok
według 3 cech (kolor, kształt, wielko
podstawy 17,5 x 17,5 cm; wysoko

18 

Nakładanka - 3 figury 
Duża, drewniana nakładanka, w której ukrytych zostało 9 figur, po 3 z ka
(trójkąta, kwadratu i koła). Wym. drewnianej podstawy: 30 
złożeniu): ok. 7 cm 

19 Zestaw zygzakowych klepsydr
Przejrzyste, kolorowe klepsydry o wym. 13,5 x 9,5 cm (zestaw 

20 
Magnetyczne podkowy 
Zabawa podkowami pozwala w przyst
magnetycznego, jakie występuje w przyrodzie. wym. 6

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 8 – SALE DYDAKTYCZNE 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 

 przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz uczą wyrażania i 
śr. 15 cm 

. Karty edukacyjne  
ciami dzieci, wykonującymi typowe codzienne czynności ,,krok po kroku".  

 pomocne przy ustalaniu kolejności zdarzeń, poznawaniu związków przyczynowo 
e podczas nauki języków obcych.  

 po 4 karty z 6 sekwencji: przygotowywanie kanapki, mycie się, 
, przygotowywanie się do snu, picie mleka i budowanie z klocków.  

24 szt. o wym. 11,5 x 11,5 cm 
Karty edukacyjne 

Dwa zestawy obrazków umożliwiające ułożenie po 24 historyjki (od 5 do 9 elem. w serii), 
 ludzie i zwierzęta w różnych sytuacjach z codziennego życia. 

da z kart, na odwrocie, ma numer przyporządkowany danej historyjce. 145 obrazków 

 graficznych 1 (tablice ze szlaczkami) - zielony, żółty, czerwony 

 graficznych 2 (tablice ze szlaczkami) - błękitny, czerwony, 
wym. 35 x 14,8 x 5 cm 

Sensoryczne szlaczki szorstkie;  
Tabliczki z fakturowym wzorem 3D do ćwiczeń grafomotorycznych.  
10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25 x 25 cm; gr. 1,2 cm 

ączkami. Pomoce Montessori 

 z zamkiem błyskawicznym. Pomoce Montessori 

ymi guzikami. Pomoce Montessori 

. Pomoce Montessori 

ę i uczę 
 kolorów i kształtów oraz uczy liczenia w zakresie 10. okrągła 

r. 122 cm; 5 dmuchanych kostek wym. 13 cm; 5 woreczków z grochem 

Drewniane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Wymiary podstawy: 

10 szt. (wym. 5 x 4,5 cm) 

Kolorowe woreczki wypełnione grochem, wyszywane cyferki od 1 do 12; Wymiary: 8 x 

płytkach pokrytych zielonym tłem znajdują się cyfry od 0 do 9. Całość umieszczona w 
drewnianym pudełku. 10 płytek (wym. 10 x 15 cm); wym. pudełka 13,5 x 7,5 x 8 cm 
Edukacyjna kostka piankowa 

a kostka z lekkiej sztywnej pianki. dł. boku 16 cm 

Bryły w 4 kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, naturalne drewno), o 4 
ciach i 4 kształtach podstawy (prostokąt, koło, kwadrat, trójkąt) do segregowania 

według 3 cech (kolor, kształt, wielkość). Całość na drewnianej podstawie. Wym. 
podstawy 17,5 x 17,5 cm; wysokość całkowita 9,5 cm 

a, drewniana nakładanka, w której ukrytych zostało 9 figur, po 3 z każdego kształtu 
ym. drewnianej podstawy: 30 x 30 cm; wym. elem. (po 

Zestaw zygzakowych klepsydr 
Przejrzyste, kolorowe klepsydry o wym. 13,5 x 9,5 cm (zestaw - 3 szt.) 

Zabawa podkowami pozwala w przystępny i aktywny sposób poznawać zasady zjawiska 
ępuje w przyrodzie. wym. 6-12,7 cm; 6 szt. 

cznik nr 1.8 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 komplet 
 

1 komplet 

 

1 komplet 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 komplet 
 

1 szt.  

1 szt.  

1 szt.  

1 szt.  

1 komplet 

 

1 szt. 
 

1 komplet 
 

1 komplet 
 

1 komplet 
 

2 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 komplet 
 

1 komplet 
 



 

21 

Waga Junior z Misiami 
Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami zabezpieczaj
przed wylaniem się odmierzanych płynów. Przezroczyste p
podziałkę 100 ml. Waga jest niezb
ciężarków spełniają kolorowe misie ró
wadze (12g, 9g, 6g, 3g); dł. 37 cm, wys. 14 cm; 12 niebies
misiów 

22 

Podwójna lupa z pająkiem 
Posiada dwie możliwości obserwacji paj
dzięki temu mamy możliwość porównania tych dwóch obrazów. Lupa posiada uchwyty co 
ułatwia jej trzymanie i obserwacj

23 

Torba małego ogrodnika 
Zestaw niezbędnych w ogrodzie narz
dzieciom realizację ogrodniczej pasji. Cało
ok. 26 x 21 cm 

24 

Higiena w WC krok po kroku dla chłopca
Zestaw trzech obrazków, które składaj
zachowania podczas korzystania z toalety przez chłopców. Karty wykonane s
plastiku i wydrukowane technik

25 

Higiena w WC krok po kroku dla dziewczynki
Zestaw trzech obrazków, które składaj
zachowania podczas korzystania z toalety przez dziewczynki. Karty wykonane s
trwałego plastiku i wydrukowane technik

26 

4 pory roku. Nakładanka wielowarstwowa
Nakładanka warstwowa, przedstawiaj
przestrzeni całego roku. Na każ
charakterystyczne cechy dla okre
jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienk
x 20 x 1,5 cm. Składa się z 9 elementów

27 

Segregujemy odpady. Interakty
Doskonała pomoc edukacyjna, która pozwala przygotowa
z zakresu ekologii, celowości i sposobu segregacji odpadów. Zestaw składa si
makiet kontenerów na śmieci oraz 36 kolorowych obrazków 
recyklingowych: plastik, szkło i papier. o 39 elem.: 3 makiety kontenerów (niebieski, 
żółty, zielony), 36 obrazków odpadów; 

28 

Zestawy plansz tematycznych. 
Umożliwiają dzieciom poznanie otaczaj
rozwijają wyobraźnię przestrzenn
Duży format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grup
dzieci. Ilość plansz - 3 szt. tj. miasto, sklep i kuchnia

29 Moje emocje. Plakat 
plakat polsko-angielski, wym. 50 x 70 cm

30 

Makatka Kalendarz 
Na dużym formacie, w bardzo czytelny sposób, rozmieszczone s
umieszcza się kartoniki z zapisem bie
Funkcję dydaktyczną kalendarza podnosz
aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia kolejnych pór roku z 
typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne uło
sprawia, że dzieciom łatwiej jest zaobserwowa
nadejście kolejnych pór roku. Kieszonki te s
Strzałki wskazujące aktualny miesi
guzikach, co stwarza doskonałą
150 x 90 cm 

31 

Kreatywna ciuchcia. Kącik manipulacyjny
Zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Ka
z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wyk
Elementy posiadają m.in. labiryny, wi
jak i w całym trójelementowym układzie, który mo
sznurowadłom w dowolny sposób. Po poł
domek stają się stabilniejsze. D

32 

Kłódka - zasuwka. Panel 
Panel wyposażony w cztery drzwi zamkni
się różne obrazy, które można dowolnie układa
warzywami. Materiał: płyta laminowana biała.

33 

Uchwyt na panel manipulacyjny
Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli 
konstrukcja z drewna i blachy.
53 x 45 x 6 cm 

34 

Labirynt Zwierzątka i atrybuty
Panel naścienny doskonale nadaje si
zwierzątkom odnalezienia drogi do po
krążków przedstawiających psa, kota, myszk
smakołyki- kość, mleko, ser oraz nektar kwiatowy.

Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami zabezpieczającymi 
 odmierzanych płynów. Przezroczyste pojemniki posiadają dodatkowo 

 100 ml. Waga jest niezbędnym przyrządem do porównywania ciężaru. Rolę 
 kolorowe misie różnej wielkości. w zestawie misie różnej wielkości i 

wadze (12g, 9g, 6g, 3g); dł. 37 cm, wys. 14 cm; 12 niebieskich misiów; 12 czerwonych 

ci obserwacji pająka: od góry przybliżenie 6x albo z boku 4x 
ść porównania tych dwóch obrazów. Lupa posiada uchwyty co 

i obserwację. 

dnych w ogrodzie narzędzi. Bezpieczne i jednocześnie solidne – umożliwią 
 ogrodniczej pasji. Całość zapakowana jest w pudełko o wymiarach: 

ena w WC krok po kroku dla chłopca 
Zestaw trzech obrazków, które składają się na historię przedstawiającą prawidłowe 
zachowania podczas korzystania z toalety przez chłopców. Karty wykonane są z trwałego 
plastiku i wydrukowane techniką sitodruku. wym.: 15,5 x 37,5 cm 
Higiena w WC krok po kroku dla dziewczynki 
Zestaw trzech obrazków, które składają się na historię przedstawiającą prawidłowe 
zachowania podczas korzystania z toalety przez dziewczynki. Karty wykonane są z 

kowane techniką sitodruku. wym.: 15,5 cm x 37,5 cm 
4 pory roku. Nakładanka wielowarstwowa 

owa, przedstawiająca drzewko i zmiany jakie w nim zachodzą na 
przestrzeni całego roku. Na każdej z warstw drzewko posiada najbardziej 
charakterystyczne cechy dla określonej pory roku. Nakładanka posiada zaokrąglone rogi a 
jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienką warstwą bezpiecznego lakieru. Wym. 20 

 z 9 elementów 
Segregujemy odpady. Interaktywny zestaw demonstracyjny 
Doskonała pomoc edukacyjna, która pozwala przygotować atrakcyjne zajęcia dydaktyczne 

ści i sposobu segregacji odpadów. Zestaw składa się z 3 dużych 
mieci oraz 36 kolorowych obrazków produktów z trzech grup 

recyklingowych: plastik, szkło i papier. o 39 elem.: 3 makiety kontenerów (niebieski, 
ółty, zielony), 36 obrazków odpadów;  

Zestawy plansz tematycznych.  
 dzieciom poznanie otaczającego je Świata, wzbogacają słownictwo, 

 przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. 
y format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą 

miasto, sklep i kuchnia 

angielski, wym. 50 x 70 cm 

ym formacie, w bardzo czytelny sposób, rozmieszczone są kieszonki, w których 
 kartoniki z zapisem bieżącego roku, nazwami miesięcy oraz dni tygodnia. 

 kalendarza podnoszą dodatkowo miękkie plansze do oznaczania 
aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia kolejnych pór roku z 
typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne ułożenie i transparentność kieszonek 

ieciom łatwiej jest zaobserwować, w których miesiącach następuje 
cie kolejnych pór roku. Kieszonki te są dodatkowo wyróżnione błękitną lamówką. 

ce aktualny miesiąc i dzień tygodnia umieszczone są na dużych 
ałą okazję do dodatkowych ćwiczeń manipulacyjnych. Wym. 

cik manipulacyjny 
Zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy 
z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. 

 m.in. labiryny, wiązania, sortery. Świetnie funkcjonują pojedynczo, 
jak i w całym trójelementowym układzie, który można łączyć dzięki kolorowym 
sznurowadłom w dowolny sposób. Po połączeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz 

Dł. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem. 

ony w cztery drzwi zamknięte różnymi zamknięciami. Za drzwiami kryją 
żna dowolnie układać. W zestawie dołączone są obrazki z 

Materiał: płyta laminowana biała. Wym. 50 x 45 x 3 cm. 
Uchwyt na panel manipulacyjny 
Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ściennych. Bezpieczna i ergonomiczna 
konstrukcja z drewna i blachy. biała blacha 0,2 cm, oraz surowe drewno olcha 2 cm, wym. 

tka i atrybuty 
cienny doskonale nadaje się do ćwiczenia motoryki dziecka, przez pomaganie 

tkom odnalezienia drogi do pożywienia. Panel składa się z labiryntu oraz 8 
cych psa, kota, myszkę i pszczołę oraz kolejno ich ulubione 

, mleko, ser oraz nektar kwiatowy. Płyta laminowana biała, krążki zielone 
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1 komplet 

 

1 komplet 
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1 

 



 

i żółte, wym. 50 x 45 x 3 cm, kr
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Puzzle Owoce 
Maluchy mogą łączyć w pary jednakowe obrazki lub po odwróceniu ich gra
Manipulacja puzzlami to nie tylko doskonałe 
koordynacji wzrokowo ruchowej, zdolno

36 

Puzzle Warzywa 
Maluchy mogą łączyć w pary jednakowe obrazki lub po odwróceniu ich gra
Manipulacja puzzlami to nie tylko doskonałe 
koordynacji wzrokowo ruchowej, zdolno

37 

Tablica manipulacyjna geometria
Tablica manipulacyjna zapewniaj
geometrycznych szlaczków przestrzennych. Dziecko bawi
koordynację wzrokowo - ruchow
30cm x 2cm x 30cm; materiał: drewno;

38 

Sześcian manipulacyjny duży
Kolorowy sześcian manipulacyjn
kolejna atrakcja usprawniająca motor
łagodnie wykończone. Ruchome tarcze z pokr
drewnianymi koralami ruchome bryły geometryczne. 

39 

Oscar - miękki kolorowy jeż 
Wielki Jeż Oskar jest miły w dotyku i mo
niemu dzieci uczą się kolorów i rozwijaj
przyczepiania rozwijają sprawno
być przymocowany do grzbietu je

40 
Jabłuszko. Przewlekanka 
Dzięki kulistemu kształtowi, dziecko mo
obydwu rąk. wym. 8 x 8,7 x 8 cm, wykonane z drewna

41 

Tola. Lalka manipulacyjna 
Duża miękka lalka wystrojona w kilka warstw ubranek z których ka
różnorodnych zapięć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, rzepów, 
suwaków, sznurowadeł i klamerek

42 

Tolek. Lalka manipulacyjna
Duża miękka lalka manipulacyjna posiadaj
wyposażone jest w inne zapięcie w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, 
rzepów, suwaków, sznurowadeł, i klamerek. 

43 

Piramidka - Kot Filemon 
Różnokolorowe elementy o tym samym kształcie, ale ró
tworzą postać kota. Uszy, wąsy i ogon wykonane z rzemyka uatrakcyjniaj
nakładanki. Wym. 10 x 18 cm

44 Rozwój motyla - klocki 
Klocki drewniane; wym. 15,5 x 7,5 x 14,5 cm

45 

Magnetyczne puzzle 3D 
Drewniane puzzle przestrzenne, które doskonale pobudzaj
koordynację wzrokowo - ruchow
znajdziemy 11 magnetycznych puzz
aby utworzyć obrazek. Magnesy s
bezpieczne dla dzieci.o wym. 20x20x45 cm; 

46 
Zestaw do ćwiczeń motoryki r
Zestaw zawiera pęsetę, nożyczki z
największego: 15 cm 

47 

Sorter Samochód ZOO 
Drewniany samochód sorter na sznurku. Dost
6 zwierząt: zebra, nosorożec, krokodyl, lew, sło
wym. 27 x 13 x 15 cm 

48 
Nakładanka - Lokomotywa 
wym. 28 x 28 x 3 cm 

49 Puzzle tematyczne. Kosmos 
Drewniane puzzle 8 elementowe; 

50 
Puzzle tematyczne. Owoce 
Drewniane puzzle 10 elementowe; 

51 Puzzle tematyczne. Ruch drogowy
Drewniane puzzle 8 elementowe; 

52 
Puzzle tematyczne. Leśne zwierz
Drewniane puzzle 8 elementowe; 

53 Jeżyk. Nakładanka drewniana z kołeczkami
Nakładanka drewniana z kołeczkami

54 
Nakładanka żółw 
Jednoelementowa nakładanka dla najmłodszych z du
ułatwiającym chwytanie. Wym

55 
Nakładanka krówka 
Jednoelementowa nakładanka dla najmłodszych z du
ułatwiającym chwytanie. Wym. 14 x 14 x 4 cm

ółte, wym. 50 x 45 x 3 cm, krążki mocowane na magnes, można zamieniać je miejscami 

 w pary jednakowe obrazki lub po odwróceniu ich grać w memory. 
Manipulacja puzzlami to nie tylko doskonałe ćwiczenie precyzji ruchów, ale też 
koordynacji wzrokowo ruchowej, zdolności analizowania i koncentracji. 30 elementów 

 w pary jednakowe obrazki lub po odwróceniu ich grać w memory. 
Manipulacja puzzlami to nie tylko doskonałe ćwiczenie precyzji ruchów, ale też 
koordynacji wzrokowo ruchowej, zdolności analizowania i koncentracji. 30 elementów 
Tablica manipulacyjna geometria 
Tablica manipulacyjna zapewniająca cztery aktywności manualne w postaci 
geometrycznych szlaczków przestrzennych. Dziecko bawiąc się ćwiczy małą motorykę, 

ruchową i  przygotowuje się do codziennych czynności. Wym.: 
30cm x 2cm x 30cm; materiał: drewno; 

cian manipulacyjny duży 
cian manipulacyjny z niespodziankami. Na każdej ścianie sześcianu 

ąca motorykę rąk i rozwijająca wyobraźnię. Brzegi sześcianów 
czone. Ruchome tarcze z pokrętłem labirynty manipulacyjne z 

drewnianymi koralami ruchome bryły geometryczne. Wym. 29 5 x 29,5 x 58 cm; 
 

r jest miły w dotyku i może pełnić rolę grupowej przytulanki. Dzięki 
 kolorów i rozwijają umiejętność współpracy. Kolorowe elementy do 

 sprawność motoryczną. Rzut kostką decyduje, jaki kolor kolca ma 
wany do grzbietu jeża. 1 jeż śr. 66,5 × 31 cm, 13 kolców, 1 kostka 

ki kulistemu kształtowi, dziecko może wygodnie je chwycić i ćwiczyć sprawność 
k. wym. 8 x 8,7 x 8 cm, wykonane z drewna 

 
kka lalka wystrojona w kilka warstw ubranek z których każde posiada wiele 

 w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, rzepów, 
suwaków, sznurowadeł i klamerek. Wys. 75 cm 

lacyjna 
a lalka manipulacyjna posiadająca kilka warstw ubranek z których każde 

one jest w inne zapięcie w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, 
rzepów, suwaków, sznurowadeł, i klamerek. Wys. 75 cm 

nokolorowe elementy o tym samym kształcie, ale różnej wielkości nałożone na trzpień 
ąsy i ogon wykonane z rzemyka uatrakcyjniają sylwetkę 

ym. 10 x 18 cm; 9 elem. 

wym. 15,5 x 7,5 x 14,5 cm 

Drewniane puzzle przestrzenne, które doskonale pobudzają wyobraźnię, rozwijają 
ruchową oraz stymulują logiczne myślenie. W zestawie 

znajdziemy 11 magnetycznych puzzli, które należy ułożyć w odpowiednich miejscach, tak 
 obrazek. Magnesy są ukryte wewnątrz klocka, przez co są całkowicie 

bezpieczne dla dzieci.o wym. 20x20x45 cm;  
 motoryki ręki 

życzki z pojemnikiem, szczypczyki, pipetę. Wielkość 

Drewniany samochód sorter na sznurku. Dostęp do wnętrza po wyjęciu tylnej ściany. 
ec, krokodyl, lew, słoń i żyrafa oraz 2 postacie ludzi 

 

 
Drewniane puzzle 8 elementowe; wym. podstawy układanki: 30x21x2cm 

Drewniane puzzle 10 elementowe; wym. podstawy układanki: 30x21x2cm 
Puzzle tematyczne. Ruch drogowy 
Drewniane puzzle 8 elementowe; wym. podstawy układanki: 30x21x2cm 

zwierzęta 
Drewniane puzzle 8 elementowe; wym. podstawy układanki: 30x21x2cm 

yk. Nakładanka drewniana z kołeczkami 
Nakładanka drewniana z kołeczkami; 5 elem., wym. nakładanki 22 x 22 cm 

dnoelementowa nakładanka dla najmłodszych z dużym bezpiecznym kołeczkiem, 
ym. 14 x 14 x 4 cm; 

Jednoelementowa nakładanka dla najmłodszych z dużym bezpiecznym kołeczkiem, 
ym. 14 x 14 x 4 cm 
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56 
Miś. Nakładanka drewniana
Drewniana układanka/ puzzle 

57 

Klocki drewniane (80 elementów)
Drewniane królestwo - klocki z postaciami mieszkaj
dwóch wiernych rycerzy. Z klocków znajduj
wspaniały zamek według własnego pomysłu.
rozmiary - urozmaica to zabawę
zamkowych budowli. Wiaderko jest kolorowe i trwałe 

58 

Klocki dla malucha 
Kolorowe klocki z ruchomymi elementami kół i okiennic oraz cyferkami i rysunkami 
różnej ilości przedmiotów. Stanowi
prostych równań matematycznych. wykonane z tworzywa sztucznego, 63 szt. w 
plastikowej torbie, instrukcja z przykładami równa

59 

Kolorowe sześciany 
Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych 
umożliwiające budowanie kolorowych sze
konstrukcji. Zestawy różnią się
24 elem.; dł. boku 22 cm 

60 

Mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami
Szafka na kółkach z 8 różnorodnymi zestawami klocków zapakowanymi w wytrzymale 
plastikowe pojemniki z przykrywkami.
Dzięki przezroczystym ściankom pojemników dzieci szybko rozpoznaj
klocki. 
Kółka pozwalają na łatwe przesuni
unieruchomienie mebla poprzez zablokowanie kółek.
Zestaw składa się z: 
• 8 plastikowych pojemników z pokrywkami
• 8 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, a

jeżyki, patyczki, kolanka ścię
• Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w

blokadą 
Wym. szafki z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm

61 Trasa z małymi pojazdami 
Zabawka drewniana o wymiarach 

62 
Drewniane owoce do krojenia
W skład zestawu wchodzą owoce na rzep wraz z des
elem.: 8 połówek owoców, noż

63 

Ciężarówka z magnetycznymi kontenerami
Drewniany dźwig samochodowy z 4 klockami do zabawy. Podstawa 
obracać, a ramię zaopatrzone w magnes mo
klocki. Wym.: 29 x 8 x 9,5cm 

64 Misie siedzące zestaw 
Zestaw 4 siedzących brązowych misiów o wym.: 16 cm, 24 cm, 27 cm i 32 cm.

65 

Zestaw do kąpania lalek 
Zestaw składający się ze stylowej wanny z akcesoriami (
pojemnikami na akcesoria, lusterko, grzebie
szampon, miseczka, kubek, łyż

66 
Łóżeczko dla lalki drewniane
Drewniane łóżeczko wym. s50 x g23 x w30 cm

67 Wózek głęboki 
Posiada cechy prawdziwego wózka, 

68 

Wózek spacerowy "prawdziwy"
Wykonany tak że przypomina prawdziwy wózek dzieci
podpórki pod rączki i nóżki, a tak
drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze.

69 Niemowlak z akcesoriami. Lalka
Lalka bobas robiąca siusiu, w zestawie z o

70 

Bobas z wanienką. Lalka 
Miękka lalka, którą można zabra
podczas zmiany pozycji, posiada ruchome r
wanienka, butelka do karmienia, sza
kaczuszka 

71 

Jagódka. Lalka 
Miękka laleczka przytulanka. Lalka przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po 
naciśnięciu jej na miękki brzuszek płacze i mówi"mama" i "tata". Wymaga 3 baterii LR44 
Wys.. 40 cm. 

72 
Zestaw małych pojazdów 
Różne modele środków transportu min.: ciuchcia, baga
beczkowóz, dźwig i inne. Auta mo

73 

Ładowarka 
Realistycznie wyglądający pojazd budowlany. 
znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele rado
27x15x12 cm; 

. Nakładanka drewniana 
a układanka/ puzzle 4 elem. Wym. 14,5 x 1,8 x 14,5 cm; wym. podst. 15x15 cm 

(80 elementów) 
klocki z postaciami mieszkającymi na zamku - królowa i król oraz 

dwóch wiernych rycerzy. Z klocków znajdujących się w zestawie można zbudować 
k według własnego pomysłu. Klocki mają różne kolory, kształty i 

urozmaica to zabawę. Niektóre klocki mają kolorowe nadruki - dopasowane do 
Wiaderko jest kolorowe i trwałe - idealnie nadaje się na prezent. 

Kolorowe klocki z ruchomymi elementami kół i okiennic oraz cyferkami i rysunkami 
ci przedmiotów. Stanowią pomoc w początkowej nauce cyferek i tworzenia 

 matematycznych. wykonane z tworzywa sztucznego, 63 szt. w 
owej torbie, instrukcja z przykładami równań i prostych konstrukcji 

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek 
ce budowanie kolorowych sześcianów oraz bardziej złożonych dużych 

ą się ilością i wielkością elementów a także kolorystyką. 

Mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami 
norodnymi zestawami klocków zapakowanymi w wytrzymale 

kowe pojemniki z przykrywkami. 
ciankom pojemników dzieci szybko rozpoznają swoje ulubione 

 na łatwe przesunięcie szafki nawet na środek sali i ponowne 
unieruchomienie mebla poprzez zablokowanie kółek. 

8 plastikowych pojemników z pokrywkami 
8 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, ażurki, śruby z nakrętkami, 

yki, patyczki, kolanka ścięte, płotki, morphun. Łącznie 1200 elementów. 
 wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 4 kółka w tym 2 z 

ym. szafki z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm 

Zabawka drewniana o wymiarach 25 x 10 x 28 cm 
Drewniane owoce do krojenia 

ą owoce na rzep wraz z deseczką do krojenia i nożykiem. 
elem.: 8 połówek owoców, nożyk i deska; wym całości: 22 x 15 x 2,5 cm 

arówka z magnetycznymi kontenerami 
wig samochodowy z 4 klockami do zabawy. Podstawa żurawia może się 

one w magnes może poruszać się w górę i w dół, przesuwając 
 

zowych misiów o wym.: 16 cm, 24 cm, 27 cm i 32 cm. 

stylowej wanny z akcesoriami (11 elem.): wanna z półeczką i 
pojemnikami na akcesoria, lusterko, grzebień, szczotka, suszarka, 2 wieszaki na ubrania, 
szampon, miseczka, kubek, łyżeczka; Wym. 25 x 58,5 x 35,5 cm 

eczko dla lalki drewniane 
wym. s50 x g23 x w30 cm 

Posiada cechy prawdziwego wózka, wyjmowana gondola, Wym. 56 x 36,5 x 64 cm 
"prawdziwy" 

e przypomina prawdziwy wózek dziecięcy. Posiada siedzisko z tkaniny, 
ki, a także dolną półeczkę z pojemnikiem na zakupy lub 

drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze. Wym. 55 x 41 x 28 cm 
Niemowlak z akcesoriami. Lalka 

ca siusiu, w zestawie z ośmioma akcesoriami. Wymiar: 43 cm. 

na zabrać ze sobą do kąpieli. Lalka zamyka i otwiera oczy 
podczas zmiany pozycji, posiada ruchome ręce i nogi. wys. 30 cm; akcesoria: ubranka, 
wanienka, butelka do karmienia, szampon, balsam, mydelniczka z mydłem, gumowa 

kka laleczka przytulanka. Lalka przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po 
kki brzuszek płacze i mówi"mama" i "tata". Wymaga 3 baterii LR44 

rodków transportu min.: ciuchcia, bagażówka, wyścigówka, przyczepa, 
wig i inne. Auta można ze sobą łączyć za pomocą zaczepów. 18 szt. różne 

pojazd budowlany. Posiada ruchome elementy nadwozia, co 
ę i dostarcza wiele radości małym kierowcom. Wym: 

1 szt.  

1 zestaw 

 

2 zestawy 

 

1 zestaw 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 zestaw 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 zestaw 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 komplet 
 

1 szt. 
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Śmieciarka 
Realistycznie wyglądający pojazd
znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele rado
28x15x12 cm; 

75 

Betoniarka 
Realistycznie wyglądający pojazd budowlany. 
znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele rado
28x17x12 cm; 

76 

Zestaw samochodów spychacz, koparka, walec, wywrotka
Samochody budowlane, niezbę
spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami
kolory: czarny, pomarańczowy;

77 

Zestaw kolejowy 
Ciuchcia połączona magnetycznie z dwoma wagonami mo
ułożonym torze. W zestawie tory proste i skr
drzewa, znaki drogowe, 2 postaci, 3 au
cm, dł. pociągu 22,5 cm; 

78 

Parking 3 poziomy 
3-poziomowy garaż z drogą 3m, w skład zestawu wchodzi stacja benzynowa, myjnia 
samochodowa, serwis naprawczy, winda, 2 autka oraz naklejki. Za pomoc
umieszczonej na trzecim poziomie mo
Wymiary po rozłożeniu: 80 cm x 90 cm

79 

Bujak dla trzech osób 
Kolorowy bujak wykonany z lekkiego materiału, dzi
łatwy w przenoszeniu. Nadaje si
dla dwójki lub trójki dzieci jednocze
133 cm; 

80 

Samochód Grand Coupe 
Samochód jest wprawiany w ruch za pomoc
kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikaj
koła obracają sie o 360 st. Wymiary: ok. 

81 

Minipojazd 
Plastikowy pojazd. Wielkością
zapewnia wygodę i stabilność, dzi
kółeczka oraz uchwyty do łączenia ze sob
pociągu. Wym. 48 x 28 x 18 

82 

Sklepik z wyposażeniem 
Supermarket z elektronicznym skanerem oraz 
Wyposażony w 42 dodatkowe akcesoria takich jak: owoce, warzywa, imitacj
spożywczych, banknoty, bilony oraz skaner. Supermarket został wyposa
- dużą, funkcjonalną ladę  
- kasę sklepową z prawdziwym kalkulatorem 
- skaner kodów kreskowych z funkcj
- zamykaną kasetkę  
- terminal płatniczy z drukarką
- imitację mikrofonu  
- mechaniczną wagę  
- wózek sklepowy o wysokości 44 cm z miejscem na umieszczenie monety
- liczne, pojemne półki na produkty 
- zegar z ruchomymi wskazówkami oraz panel informacyjny (otwarte/zamkni

83 
Drewniany warsztat - zestaw narz
Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposa
niezbędne narzędzia potrzebne małemu majsterkowiczowi.

84 

Zestaw małego lekarza 
Zestaw małego lekarza w skład którego wchodz
w przychodni. Całość mieści się
domowych. Elementy dźwiękowe czy mo
znajdującego się przy wózku dodatkowo uatrakcyjni zabaw
Kolory: niebieski, biały, żółty, czerwony, 40 elem., wym.: 40 x 34.5 x 42cm,

85 

Interaktywna kuchenka 
Kuchnia interaktywna zaprojektowana według współczesnych trendów z blatem oraz 
lodówką, piekarnikiem i mikrofal
szafka, w której dzieci mogą przechowywa
piekarnik oraz półka z pojemnikiem do recyklingu. 
Kuchnia wyposażona jest w 3 elektroniczne urz
kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowy telefon,
realistyczne dźwięki gotującej wody lub sma
odpowiednie naczynie. 
W górnej części kuchni znajduje si
mikrofala i lodówka. Nad suszark
dołączone jest 20 elementów m.in.:
solniczka i pieprzniczka. 
Wszystkie naczynia oraz sztuć

cy pojazd porządkowy. Posiada ruchome elementy nadwozia, co 
ę i dostarcza wiele radości małym kierowcom. Wym: 

pojazd budowlany. Posiada ruchome elementy nadwozia, co 
ę i dostarcza wiele radości małym kierowcom. Wym: 

Zestaw samochodów spychacz, koparka, walec, wywrotka 
Samochody budowlane, niezbędne na każdym placu budowy. W skład zestawu wchodzą 
spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami. Wym. 15 x 10 x 11 cm; 

czowy; 

czona magnetycznie z dwoma wagonami może jeździć po dowolnie 
onym torze. W zestawie tory proste i skrętne, zwrotnice, łączniki, most, domki, 

drzewa, znaki drogowe, 2 postaci, 3 auta, lokomotywa i 2 wagony. 49 elem; dł. 1 toru 24 

ą 3m, w skład zestawu wchodzi stacja benzynowa, myjnia 
samochodowa, serwis naprawczy, winda, 2 autka oraz naklejki. Za pomocą rączki 
umieszczonej na trzecim poziomie można artykuł przenieść w dowolne miejsce . 

eniu: 80 cm x 90 cm 

Kolorowy bujak wykonany z lekkiego materiału, dzięki czemu jest bezpieczny dla dzieci i 
noszeniu. Nadaje się do zabawy w pomieszczeniu jak i na wolnym powietrzu 

dla dwójki lub trójki dzieci jednocześnie. kolory: zielony, żółty, czerwony, wym.: 45 x 

Samochód jest wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka. Auto wyposażono w 
 z klaksonem, ruchomy, klikający zapłon, klapkę od wlewu paliwa. Przednie 

Wymiary: ok. 86 x 45 x 79 cm 

ścią przystosowany do wzrostu małego dziecka. Budowa 
ść, dzięki czemu dziecko czuje się bezpiecznie. Obrotowe 
ączenia ze sobą pojazdów umożliwiają tworzenie kolorowego 

znym skanerem oraz kasą - prawdziwym kalkulatorem. 
ony w 42 dodatkowe akcesoria takich jak: owoce, warzywa, imitację artykułów 

ywczych, banknoty, bilony oraz skaner. Supermarket został wyposażony w:  

prawdziwym kalkulatorem  
skaner kodów kreskowych z funkcją dźwiękową i świetlną  

terminal płatniczy z drukarką paragonów  

ści 44 cm z miejscem na umieszczenie monety  
liczne, pojemne półki na produkty  
zegar z ruchomymi wskazówkami oraz panel informacyjny (otwarte/zamknięte) 

zestaw narzędzi 
Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne 

dzia potrzebne małemu majsterkowiczowi. 

Zestaw małego lekarza w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne przyrządy do pracy 
ści się na wózku który sprawdzi się również podczas wizyt 
ękowe czy możliwość nalania wody do pojemnika 

 przy wózku dodatkowo uatrakcyjni zabawę.  
ółty, czerwony, 40 elem., wym.: 40 x 34.5 x 42cm, 

wna zaprojektowana według współczesnych trendów z blatem oraz 
, piekarnikiem i mikrofalą. Na dole kuchni znajdują się szuflady oraz pojemna 

ą przechowywać naczynia i artykuły spożywcze, a także 
nikiem do recyklingu.  

ona jest w 3 elektroniczne urządzenia, które wydają dźwięki: 
bezprzewodowy telefon, palnik kuchenny, który wydaje 
ącej wody lub smażenia, gdy dziecko ustawi na nim 

ci kuchni znajduje się suszarka na naczynia, półka na przyprawy oraz 
mikrofala i lodówka. Nad suszarką zamontowano okno z widoczkiem. Do całości 

czone jest 20 elementów m.in.: talerze, kubki, garnek, patelnia, przykrywki, sztućce, 

Wszystkie naczynia oraz sztućce można schować do szafki lub do wysuwanych szuflad. 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 zestaw 

 

1 komplet 

 

1 sz. 

 

1szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

1 komplet 

 

1 zestaw 
 

1 zestaw 

 

1 zestaw 
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Deszczowy kij 
instrument w formie drewnianej rury wypełnionej zastawkami i koralikami. Poruszanie i 
przekręcanie kijem wywołuje odgłosy podobne d
wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm 

87 

Zestaw do rytmiki 
Zestaw do rytmiki zawiera: 
piłki do rytmiki: 4 szt. 
chusty cyrkowe matowe: 3 szt.
chusty cyrkowe neonowe: 3 szt.
kolorowe liny: 5 szt. 
muzykalne jajka: 4 szt. 
wstęgi gimnastyczne: 6 szt. 
tamburyn 21 cm 
trójkąty: 2 szt. 
dzwonki na drewnianej rączce: 3 szt.
klawesy: 2 pary 
bębenek ręczny 25 cm.  
Zapakowany w plastikowe pudełko z 

88 

Plansze Zwierzęta 
Papier zadrukowany jest dwustronnie. Z jednej strony znajduje si
drugiej strony charakterystyczne elementy jego umaszczenia (skóra, futro, sier
Do wykorzystania jako pomoce dydaktyczne do prezentowania zwierz
różnych częściach świata. Wym. 21 x 29,7 cm; 40 arkuszy

89 

Naklejki geometryczne pastelowe
Pastelowe naklejki w formie 4 ró
kolorach i wielkościach, przeznaczone do zaznaczania tekstu, sortowania
zbiorów oraz wielokolorowych mozaiek. 40 arkuszy o wym. 21 x 15 cm, po ok. 105 
naklejek na każdym 

90 
Figury matematyczne. Stemple
Wzór stempla wykonany z twardej pianki, posiada plastikowy uchwyt. Wzór mo
odbijać przy użyciu tuszu lub farb. 10 szt. 

91 Mata Gry w trójkącie do zabaw ruchowych
2 maty winylowe o wym. 75 x 94 cm, 6 kr

92 Książka - Bajki, które leczą cz. 1

93 

Zdjęcia dydaktyczne. Mój dzie
Zestaw kart ze zdjęciami dzieci wykonuj
dnia. Doskonała pomoc do ćwicze
do rozmów na temat dnia i upływu godzin. 48 zdj

94 

Zdjęcia dydaktyczne. Codzienne przedmioty
Zestaw kart z kolorowymi zdję
podstawa do ćwiczeń językowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat 
ulubionych zabaw i przedmiotów. 46 zdj

95 

Zdjęcia dydaktyczne. Rodzina
Seria zdjęć ukazujących różne typy rodzin sp
Ćwiczenia z kartami mogą stać
zainteresowaniach różnych ludzi. 24 zdj

96 

Zdjęcia dydaktyczne. Zwierzę
Zestaw kart z naturalnymi zdję
klasyfikowania zwierząt ze wzgl
występowania. 48 zdjęć o wym. 10 x 

97 

Zdjęcia dydaktyczne. Dziecię
Zestaw kart z kolorowymi zdję
ćwiczeń językowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat 
odpowiedniego stroju w różnych porach r

98 
Bajka muzyczna na CD. Przygody kierowców z Muchomorkowa
W bajce poruszony został temat zwi
drogowym. 12 piosenek; 4 wersje instrumentalne.

99 
Bajka muzyczna o psotnym skrzaciku
W bajce poruszony został temat zwi
z najbliższym otoczeniem. 11 piosenek

100 

Książka audio - Śpiąca Królewna i inne bajki
Na płycie Śpiąca królewna i inne... znajduj
O wilku, Kot wojewoda, Spryka, 
czas nagrania ok. 65 min. 

101 

Książka audio - Kot w butach i inne bajki
Na płycie Kot w butach i inne... znajduj
niesfornym koguciku 3. Dzikie g
Zaczarowany kufer. Czas nagrania

102 Bajki Grajki - Śpiąca królewna CD

103 Wierszyki dla 3 latka 

instrument w formie drewnianej rury wypełnionej zastawkami i koralikami. Poruszanie i 
je odgłosy podobne dźwięku jaki wywołują krople deszczu. 

chusty cyrkowe matowe: 3 szt. 
chusty cyrkowe neonowe: 3 szt. 

czce: 3 szt. 

Zapakowany w plastikowe pudełko z przykrywką. wym. 54 x 38 x 30 cm 

zadrukowany jest dwustronnie. Z jednej strony znajduje się obraz zwierzęcia a z 
drugiej strony charakterystyczne elementy jego umaszczenia (skóra, futro, sierść, pióra). 
Do wykorzystania jako pomoce dydaktyczne do prezentowania zwierząt żyjących w 

ym. 21 x 29,7 cm; 40 arkuszy 
Naklejki geometryczne pastelowe 
Pastelowe naklejki w formie 4 różnych figur (koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt) o różnych 

ciach, przeznaczone do zaznaczania tekstu, sortowania, tworzenia 
zbiorów oraz wielokolorowych mozaiek. 40 arkuszy o wym. 21 x 15 cm, po ok. 105 

Figury matematyczne. Stemple 
Wzór stempla wykonany z twardej pianki, posiada plastikowy uchwyt. Wzór można 

lub farb. 10 szt. Różne kształty geometryczne 
cie do zabaw ruchowych 

2 maty winylowe o wym. 75 x 94 cm, 6 krążków do rzucania, 6 woreczków 

ą cz. 1 

dzień 
ciami dzieci wykonujących codzienne czynności o różnych porach 

ćwiczeń językowych, do układania i opowiadania historyjek, 
do rozmów na temat dnia i upływu godzin. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm 

cia dydaktyczne. Codzienne przedmioty 
Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów codziennego użytku. Doskonała 

zykowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat 
ulubionych zabaw i przedmiotów. 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm 

cia dydaktyczne. Rodzina 
żne typy rodzin spędzających czas w różnych miejscach. 
ą stać się okazją do rozmów o rodzinie, o emocjach, o 

nych ludzi. 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 
cia dydaktyczne. Zwierzęta 

Zestaw kart z naturalnymi zdjęciami zwierząt wspomagają naukę nazywania i 
t ze względu na ich wielkość, kolor sierści, tryb życia i środowisko 
 o wym. 10 x 15 cm 
Dziecięce ubrania 

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami różnego rodzaju ubrań. Karty są doskonałą pomoc do 
zykowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat 

żnych porach roku. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm 
. Przygody kierowców z Muchomorkowa 

W bajce poruszony został temat związany z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu 
4 wersje instrumentalne. 

sotnym skrzaciku na CD 
W bajce poruszony został temat związany z właściwym zachowaniem i dobrymi relacjami 

11 piosenek; aranżacje instrumentalne. 
ca Królewna i inne bajki 

i inne... znajdują się następujące bajki: O leniwym Maciusiu, 
O wilku, Kot wojewoda, Spryka, Śpiąca Królewna, Alibaba i czterdziestu rozbójników. 

Kot w butach i inne bajki 
... znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O 

niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwierzęca chatynka 5. Kot w butach 6. 
zas nagrania ok. 56 min. 

ca królewna CD 

1 szt. 

 

2 zestawy 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 

1 komplet 
 

1 szt. 
 

1 szt.  

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt.  

1 szt.  
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Gra - Memo 
Gra zawierająca 24 kartoniki z kolorowymi obrazkami, z których nale
Podczas zabawy dziecko kształci pami

105 

Waga z labiryntem 
Wielofunkcyjny labirynt przestrze
ich na podstawie stwarzają moż
Manipulacja samymi cylindrami i
wspomaga koordynację wzrokowo

106 

Koszyk pełen warzyw i owoców
Zabawa rozwija wyobraźnię dziecka, uczy równie
warzyw. W zestawie znajduje si
rzodkiewka, pieczarka, ananas, banan. 

107 Samochód z przyczepą 
2 - elementowy pojazd - wywrotka z odczapian

108 

Samochód Na Gumowych Kołach 
Samochód wyposażony jest w cztery szerokie, gumowe koła. Ich str
chropowata, co ułatwia jazdę po ró
można podnieść, w czym pomoż
jest otwierana, dzięki czemu dziecko bez trudu umie
akcesoria. Dla bohaterów odgrywanych scenek maluch znajdzie równie
kabinie kierowcy. 

109 Wywrotka Duża 
Wym ok. 23x15x12 cm 

110 Zestaw Straż Pożarna. Klocki
Zestaw klocków do budowy małej remizy z samochodem teren

111 

Świnka - wkładanka drewniana
Drewniana układanka, która przez zabaw
i spostrzegawczość. Puzzle układa si
zestaw zawiera drewnianą ramk
wym.: ramka drewniana 38 x 10 cm, 5 drewnianych puzzli,

112 

Tęczowe piłeczki z chustami 
Kolorowe, cienkie chustki z mię
• 6 szt.  
• śr. piłeczki 5 cm  
• dł. boku chustki 45 cm 

113 

Kręgle 
Wykonane z tworzywa sztucznego. 
• wys. ok. 24 cm  
• 9 kręgli  
• 2 kule 

114 
Piłka piankowa 
Średnica 18 cm 

115 

Chusta edukacyjna 
Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalaj
uczestnictwo w zabawach wielu osobom. 
• śr. 3,5 m  
• 8 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

116 Woreczki z grochem 
Wym. 10 x 10 cm • 8 kolorów

117 Szarfy 
Szer. 3 cm, dł. 94 cm; różne kolory

118 Obręcze płaskie 
Śr. 44 cm; 4 szt. w komplecie 

119 
Sorter 
Drewniana skrzynka do której 
kształtach i kolorach. 

120 
Poducha relaksacyjna 
Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny 
bawełnianej. Śr. 100 cm 

121 

Kolorowe poduchy emocje 
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czysto
gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczu
zaskoczenie, zadowolenie, strach.

122 
Stojak mobilny na poduszki 
Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubo
do siedzenia Wym. 44 x 46 x 42,5 cm

123 

Poduszka sensoryczna krówka
Miękkie, wygodne poduchy-zwierz
zachęcą dzieci do zabawy. Wypełnione granulatem, dzi
kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwał
łatwo utrzymać w czystości. Stanowi
Mają wiele elementów sensorycznych. 

ca 24 kartoniki z kolorowymi obrazkami, z których należy ułożyć pary. 
Podczas zabawy dziecko kształci pamięć i rozwija spostrzegawczość. wym. 7 x 7 cm; 

Wielofunkcyjny labirynt przestrzenny. Rozkładane elementy i dowolność umieszczania 
ą możliwość zabawy mającej charakter doświadczania. 

Manipulacja samymi cylindrami i podstawą pozwala na segregowanie, przeliczanie do 5, 
 wzrokowo-ruchową. 
i owoców 
ę dziecka, uczy również rozpoznawania i nazywania owoców i 

W zestawie znajduje się 23 elementy, m.in. bakłażan, kukurydza, papryka, 
ewka, pieczarka, ananas, banan. Wszystko zapakowane w estetycznym koszyczku. 

wywrotka z odczapianą przyczepą. Wym. 62 x 18 x 25 cm; 
Samochód Na Gumowych Kołach - Policja 

ony jest w cztery szerokie, gumowe koła. Ich struktura jest 
ę po różnego rodzaju nawierzchniach (trawa, piasek). Naczepę 

, w czym pomoże specjalnie przymocowana do niej rączka. Tylna klapa 
ki czemu dziecko bez trudu umieści w niej ulubione figurki bądź inne 

akcesoria. Dla bohaterów odgrywanych scenek maluch znajdzie również miejsce w 

arna. Klocki 
Zestaw klocków do budowy małej remizy z samochodem terenowym. 300 elementów. 

wkładanka drewniana 
Drewniana układanka, która przez zabawę rozwija pojęcie wielkości, ćwiczy koncentrację 

. Puzzle układa się w specjalnie przygotowanym wzorniku. Pojedynczy 
 ramkę i 5 powtarzających się elementów o rożnej wielkości.  

wym.: ramka drewniana 38 x 10 cm, 5 drewnianych puzzli, 
 

Kolorowe, cienkie chustki z miękką kulką na końcu.  

Wykonane z tworzywa sztucznego.  

Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalające na 
uczestnictwo w zabawach wielu osobom.  

enie 10 kg  

rów 

ne kolory 

 

do której należy wrzucić przez wieczko 5 klocków o różnych 

kka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione 
 wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, 

zaskoczenie, zadowolenie, strach. 6 szt., śr. 30 cm, wys. 8 cm 
 

Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm, mobilny, na 10 szt. poduszek 
ym. 44 x 46 x 42,5 cm 

Poduszka sensoryczna krówka 
zwierzątka w wesołych kolorach ożywią każde wnętrze i 

 dzieci do zabawy. Wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się 
cej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą 
ci. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. 

 wiele elementów sensorycznych.  

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 zestaw 

 

2 zestawy 

 

1 zestaw 

 

2 szt. 
 

2 szt. 

 

2 zestawy 
 

8 szt. 
 

2 komplety 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

2 zestawy 

 

1 szt. 
 

1 szt. 

 



 

• wys. 60 cm  
• śr. 80 cm  
• waga 4 kg 
• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszcz
ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko
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Poduszka mała gruszka 
Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowuj
siedzącej. Pokryte trwałą tkanin
• waga 4 kg  
• śr. 60 cm  
• wys. 80 cm 

125 
Poduszka Kotek 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

126 
Poduszka Kurczak 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

127 
Poduszka Piesek 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

128 
Poduszka Żaba 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

129 
Poduszka Krab 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

130 
Poduszka Sowa 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

131 
Poduszka Żółwik 
Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pi
Wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

132 

Worek na zabawki z lwem  
Pojemny worek na zabawki, maskotki, itp., wykonany z wytrzymałej tkaniny, z kolorow
aplikacją lwa. Po obu stronach znajduj
worka. • śr. 50 cm, wys. 50 cm

133 

Piankowy domek- kryjówka 
Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy wspaniały i bezpieczny plac zabaw dla 
najmłodszych. Elementy połączone na rzepy. 
• wym. 104 x 100 x 130 cm  
• wym. materaca 123 x 123 cm 
• wym. drzwi 85 x 85 cm  
• wym. okna 30 x 38 cm 

134 książki edukacyjne z serii „Mam oko na”
Zestaw 3 dużych kartonowych ksi

135 książki edukacyjne z serii „Mam oko na”
Książka kartonowa obrazkowa „Litery”

136 książki edukacyjne z serii „Mam oko na”
Książka kartonowa obrazkowa „

137 
Wózek do sprzątania dla dzieci
W skład zestawu wchodzi: wózek, wiaderko do mopa, mop, szczotka, zmiotka, szufelka 
oraz pudełko detergentu (atrapa)

138 

Odkurzacz czerwony dla dzieci
W skład zestawu wchodzi odkurzacz oraz specjalny granulat w pojemniczku
jest zabawką i należy go używać
wyposażona w efekty dźwiękowe
wymiary odkurzacza: około 27 x 17 x 14,5 cm
wysokość uchwytu nad ziemią
długość elastycznej części rury: około 55 cm

139 

Salon fryzjerski z akcesoriami
W zestawie znajduje się plecaczek, suszarka na baterie i akcesoria fryzjerskie
włosów, grzebień do włosów, 
ze spryskiwaczem, 6 kolorowych spinek do włosów
suszarka wymaga użycia 1 baterii AA / R6 
suszarka posiada funkcję dmuchania powietrzem
wymiary plecaczka: 24 cm szeroko

140 

Tablica pojedyncza lakierowana
Tablice zielone, do pisania kred
przyczepiania pomocy dydaktycznych lub prac. Rama z aluminium. W komplecie 
półeczka na gąbkę i kredę. Tablica ceramiczna posiada do

141 Magnesy 
Kolorowe magnesy do tablic. • 10 szt. • 

e: łapki na guziki, piszczący nos, szeleszczące rogi, na łapach, 
ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko 

kkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby 
tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości.  

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

kkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do wyboru. 
ym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm 

Pojemny worek na zabawki, maskotki, itp., wykonany z wytrzymałej tkaniny, z kolorową 
 lwa. Po obu stronach znajdują się wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie 

wys. 50 cm 
  

Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy wspaniały i bezpieczny plac zabaw dla 
połączone na rzepy.  

• wym. materaca 123 x 123 cm  

ki edukacyjne z serii „Mam oko na” 
ych kartonowych książek: Miasteczko, Dawno temu, Mamoko 3000 

ki edukacyjne z serii „Mam oko na” 
ka kartonowa obrazkowa „Litery” 
ki edukacyjne z serii „Mam oko na” 
ka kartonowa obrazkowa „Bardzo proste abecadło” 

tania dla dzieci 
chodzi: wózek, wiaderko do mopa, mop, szczotka, zmiotka, szufelka 

oraz pudełko detergentu (atrapa); wysokość wózka: 53,5 cm 
Odkurzacz czerwony dla dzieci 

skład zestawu wchodzi odkurzacz oraz specjalny granulat w pojemniczku. Odkurzacz 
żywać tylko do odkurzania dołączonego granulatu. Zabawka 
ękowe. Wymaga użycia 2 baterii R20 / 1,5 V. 

wymiary odkurzacza: około 27 x 17 x 14,5 cm 
 uchwytu nad ziemią: około 70 cm 

rury: około 55 cm 
alon fryzjerski z akcesoriami 

 plecaczek, suszarka na baterie i akcesoria fryzjerskie (szczotka do 
 plastikowe nożyczki (imitacja), lusterko z rączką, pojemnik 

6 kolorowych spinek do włosów). 
ycia 1 baterii AA / R6  

 dmuchania powietrzem 
wymiary plecaczka: 24 cm szerokości x 24 cm wysokości x 8 cm szerokości 
Tablica pojedyncza lakierowana 170 x 100 cm 

blice zielone, do pisania kredą. Mogą być również tablicami magnetycznymi do 
przyczepiania pomocy dydaktycznych lub prac. Rama z aluminium. W komplecie 

. Tablica ceramiczna posiada dożywotnią gwarancję. 

e magnesy do tablic. • 10 szt. • śr. 40 mm 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

4 szt. 

 

1 szt. 

 

1 zestaw 
 

2 szt. 
 

2 szt. 
 

3 szt. 
 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

5 komplety 
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Tablica biała suchościeralna magnetyczna
Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wyko
gwarancji na powierzchnię lakierowan

143 

Zestaw startowy do tablic sucho
W komplecie: • 4 markery • holder magnetyczny do markerów • płyn czyszcz
200 ml • wycierak magnetyczny • wymienne wkła
magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.

144 
Koszyk z pokrywką, wielobarwny, wolnostoj
wymiarach ok. wys. 49 cm i średnica 35 cm

145 
Podium dziecięce z antypoślizgow
się; Wymiary: szerokość: 37 cm

146 
Stołek ze stopniem z antypoślizgow
się; Wymiary: szerokość: 44 cm; gł

147 Tablica magnetyczna, srebrna

148 
Samoprzylepna tablica kredowa
Wymiary: tablica w postaci rolki o wymiarach 45cm x 200 cm.
5 x kreda ( 2 x biała,1 x niebieska, 1 x ró

149 
Przylepce - klocki 50 szt. w zestawie; kolorowe silikonowe przyssawki o ró
kształcie, które można łączyć nie tylko ze sob

150 

Klocki 
1. Drewniany wózek z klockami

2. Leśne miasteczko; Zestaw składa si
kwiatka, wys. ok. 10 cm; 

3. Owocowa wieża; 60 elem.

151 

Układanki 
1. Zabawna wieża; 10 różnej wielko

ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1
chować jeden w drugi. 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm; 
wys. wieży 85 cm; 

2. Magnetyczny potwór; 82 elem. magnetyczne, wym. 21 
3. Nakładanka; drewniana z kolorowymi elementami; wym. 18 x 6 x 17 cm;
4. Okrągłe kubeczki do ustawiania

ułożyć wieżę lub kolorowe kule.

152 

Zabawki interaktywne  
1. Śpiewający Stworek

2. Śpiewający ślimak, 

3. Garnuszek na klocuszek;

153 

Figurki/ zabawki: 
1. Dzieci zwierząt safari 6 szt. (zebra, nosoro

ok. 7 x 3 x 6 cm; 
2. Dzieci zwierząt farma 6 szt. (ko

x 6 cm 
3. Mini autka drewniane; Zestaw 6 dr

metalowych osiach. W zestawie: taksówka, policyjny radiowóz, wóz stra
karetka, ciężarówka i spychacz. Wóz stra
elementy (odpowiednio: drabina i ły
wys. od 5,8 do 10,3 cm;

154 
Szafka ścienna, sosna jasna sosna bejcowana na biało o wymiarach 
4 szt. pojemników z tworzywa

155 
Regał z pojemnikami, sosna jasna sosna bejcowana na biało 
wraz z 4 szt. pojemników z tworzywa

 

 

cieralna magnetyczna 
cieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana 

z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 10 lat 
ę lakierowaną. Wym. 170 x 100 cm 

Zestaw startowy do tablic suchościeralnych 
W komplecie: • 4 markery • holder magnetyczny do markerów • płyn czyszczący o poj. 
200 ml • wycierak magnetyczny • wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt. • 
magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt. 

, wielobarwny, wolnostojący, wykonany z mat. poliester o 
wymiarach ok. wys. 49 cm i średnica 35 cm 

ślizgową powierzchnią zmniejszającą ryzyko poślizgnięcia 
: 37 cm, głębokość: 24 cm, wysokość: 13 cm 

z antypoślizgową powierzchnią zmniejszającą ryzyko poślizgnięcia 
: 44 cm; głębokość: 35 cm; wysokość siedziska: 25 cm 

srebrna o wym. ok. 37x78 cm 

Samoprzylepna tablica kredowa 
Wymiary: tablica w postaci rolki o wymiarach 45cm x 200 cm. 
5 x kreda ( 2 x biała,1 x niebieska, 1 x różowa, 1x żółta ) 

klocki 50 szt. w zestawie; kolorowe silikonowe przyssawki o różnym 
ć nie tylko ze sobą ale z każdą gładką powierzchnią 

Drewniany wózek z klockami 30 elementów; wym. 31 x 31 x 12 cm; 
; Zestaw składa się z 24 elem. - kolorowych zwierzątek, drzewek i 

 
60 elem., wym. 16 x 16 x 31 cm; 

żnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny 
g obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich układać wieże, ciągi, 

 jeden w drugi. 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm; 

82 elem. magnetyczne, wym. 21 x 16 x 6 cm; 
; drewniana z kolorowymi elementami; wym. 18 x 6 x 17 cm; 

głe kubeczki do ustawiania; Z dziesięciu okrągłych kubeczków-foremek można 
 lub kolorowe kule. 

ek-Kręciołek; 

limak, sorter kształtów; 
Garnuszek na klocuszek; 

6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. 

6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 x 3 

; Zestaw 6 drewnianych samochodzików z kółkami na 
metalowych osiach. W zestawie: taksówka, policyjny radiowóz, wóz strażacki, 

arówka i spychacz. Wóz strażacki i spychacz posiadają ruchome 
elementy (odpowiednio: drabina i łyżka z szuflą). dł. od 7,5 do 9 cm, szer. 5,5 cm, 
wys. od 5,8 do 10,3 cm; 

jasna sosna bejcowana na biało o wymiarach 93x21x30 cm wraz z 
tworzywa (kolor biały) 

sosna jasna sosna bejcowana na biało o wymiarach 94x44x52 cm 
tworzywa (kolor biały, różowy) 

2 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

2 szt. 
 

1 szt.  

1 zestaw 
 

1 zestaw 
 

3 zestawy 

 

4 zestawy 

 

3 szt. 

 

3 zestawy 

 

1 szt. 
 

1 szt. 
 



 

CZĘŚĆ
 

Lp. 

1 

1 
Pionizator statyczny np. GAZELLE PS 
Kąt odwodzenia do 300 
Rozmiar dla dziecka o wzroście 90

2 

Stół rehabilitacyjny elektryczny 1
do terapii Bobath;  
szerokość blatu 120 cm; 
kolorystyka: szary lub różowy

3 

Interaktywna podłoga i tablica (3 w 1)
Urządzenie łączące trzy zastosowania: tablic
projektor multimedialny. 
Tablica interaktywna - umożliwia prowadzenie zaj
realizacji własnych scenariuszy zaj
kolorowanie rysunków, rozwią
Funkcja tablicy działa w dwóch trybach: długopisu na podczerwie
zestawu) oraz myszki. 
Podłoga interaktywna - umożliwia prowadzenie zaj
i zabaw edukacyjnych, wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie du
poznawczym, społecznym, fizycznym i rytmicznym oraz doskonał
zaopatrzona jest w scenariusz zaj
 
Specyfikacja obrazu 
Tablica interaktywna/ projektor multimedialny:
- wielkość ekranu dla odległości projektora od 
- wielkość ekranu dla odległości projektora od 
- wielkość ekranu dla odległości projektora od 
Podłoga interaktywna: 
- wielkość obrazu dla wysokoś
- wielkość obrazu dla wysokoś
 
Zestaw obejmuje: 
- urządzenie interaktywne, 
- oprogramowanie do podłogi 
- oprogramowanie do tablicy interaktywnej,
- okablowanie (kabel HDMI 5m 
- jeden długopis na podczerwień
- zestaw 25 gier, 
- pilot do obsługi urządzenia. 

4 Maty Airex o wymiarach 200 x 100 x 1,5 cm w kolorze szarym

5 

Wałki rehabilitacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 
obszyte kolorowym skajem.  
Wymiary: średnica x długość  
1) 15 x 60 cm  
2) 30 x 100 cm  
3) 50 x 100 cm   
4) 70 x 100 cm 

6 

Kliny rehabilitacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 
obszyte kolorowym skajem.  
Wymiary: długość x szerokość
1. 60x60x12 cm 
2. 50x35x20 cm 
3. 70x60x25 cm 

7 

Piłki rehabilitacyjne 
1. .Fantyball 15 cm 
2. Fantyball 18 cm 
3. Vollyball 22 cm 
4. Soffy 45 cm (niebieska) 
5. Gymnic Classic 55 cm (czerwona)
6. Gymnic Plus 65 cm (fioletowy)
7. Gymnic Plus 75 cm (zielony)
8. Sensyball 10 cm (2szt.) 
9. Sensyball 28 cm 
10. Massageball 8 cm (2szt.)

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 9 – SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
np. GAZELLE PS  

ście 90-130 cm 
Stół rehabilitacyjny elektryczny 1-sekcyjny 

owy 
i tablica (3 w 1) 

trzy zastosowania: tablicę interaktywną, podłogę interaktywną oraz 

żliwia prowadzenie zajęć w oparciu o dostępne programy, 
realizacji własnych scenariuszy zajęć, korzystania z aplikacji komputerowych, tworzenie i 

związywania zadań matematycznych, nauki języków obcych. 
Funkcja tablicy działa w dwóch trybach: długopisu na podczerwień (dołączonego do 

żliwia prowadzenie zajęć ruchowych w oparciu o zestaw gier 
i zabaw edukacyjnych, wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie dużej motoryki, 
poznawczym, społecznym, fizycznym i rytmicznym oraz doskonałą zabawę. Każda gra 
zaopatrzona jest w scenariusz zajęć. 

Tablica interaktywna/ projektor multimedialny: 
 ekranu dla odległości projektora od ściany 150 cm: 82" (130 cm x 170 cm), 
 ekranu dla odległości projektora od ściany 200 cm: 110" (170 x 220 cm), 
 ekranu dla odległości projektora od ściany 250 cm: 137" (210 x 280 cm). 

 obrazu dla wysokości sufitu 205 cm: 115" (180 x 230 cm), 
 obrazu dla wysokości sufitu 300 cm: 140" (220 x 290 cm). 

oprogramowanie do podłogi interaktywnej, 
oprogramowanie do tablicy interaktywnej, 
okablowanie (kabel HDMI 5m - 20 m, dwa kable USB 5 m - 20 m), 
jeden długopis na podczerwień, 

 
o wymiarach 200 x 100 x 1,5 cm w kolorze szarym 

wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 

 

wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 

ść x wysokość  

 
Gymnic Classic 55 cm (czerwona) 
Gymnic Plus 65 cm (fioletowy) 
Gymnic Plus 75 cm (zielony) 

l 8 cm (2szt.) 

cznik nr 1.9 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 szt. 
 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

3 szt.  
4 szt.  

3 szt.  

12 szt.  



 

8 

Taśmy rehabilitacyjne Theraband
1. zielona 2,5m (2 szt.) 
2. czerwona 2,5m (2 szt.) 
3. niebieska 2,5m (2 szt.) 

9 Półka ścienna na piłki o wymiarach 

10 

Półwałki rehabilitacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 
obszyte kolorowym skajem w kolorze szarym.
Wymiary: długość x szerokość x wysoko
1) 60x18x12 cm 
2) 60x 30x18 cm 

11 

Poduszki - wykonane z miękk
koordynacji i stabilności. Kolor: niebieski
Wymiary: długość x szerokość x grubo
1) ok.50 cm x ok.41 cm x ok. 6 cm   (2 szt.)
2) ok. 42 cm x ok. 25 cm x ok. 5 cm   (2 szt.)

12 Ringo z kolcami (średnica ok. 17 cm)

13 

Woreczki gimnastyczne wypełnione granulkami polipropylenowymi; w ró
kolorach o wymiarach: 

1.Kwadratowe 10x12 cm   (10 szt.)
2.Trójkątne 8 cm    (10 szt.)

14 Dysk sensoryczny - poduszka do masa

15 
Pachołki treningowe; wykonany z plastiku, 3 otwory boczne oraz jeden górny w których 
można umieszczać tyczki o średnicy 25 mm; 

16 Mała ławeczka 
Ławeczka rehabilitacyjna w wym. 70 x 46 cm; wysoko

17 
Obciążniki na nadgarstki i kostki 

1. 2 x 0,5 kg (2 zestawy)
2. 2 x 1 kg (2 zestawy)

18 Hantle 1 kg 

19 
Taśmy K-active o szerokości 5 cm i długo
szt., różowy - 12 szt., zielony -

20 Kije gimnastyczne drewniane 
21 Masażer robak na baterie o wymiarach 12 x 10 x 10 cm
22 Ścieżka sensoryczna / Półkule je

23 
Bezpieczne lustra o wymiarach 
1.200x180cm 
2. 200x200cm 

24 Laski gimnastyczne 120 cm 

25 

Tor do nauki chodzenia ze stalowymi por
Regulacja rozstawu i wysokości pochwytów.
długość toru z podjazdami 3200 mm,
długość pochwytów 3000 mm,
rozstaw pochwytów 350-750 mm,
regulacja wysokości pochwytów 630
szerokość bieżni: 600 mm. 

26 

Schody do nauki, reedukacji chodu; dwustronne schody do nauki chodu o regulowanych 
poręczach;  
Długość 3300 mm 
Szerokość: 800 mm 
Wysokość pochwytów: 650-1050 mm
Rozstaw pochwytów: 350-750 mm
Wejście 5 schodów 
Zejście 4 schody. 

27 Równoważnia poprzeczna; wysoko

28 
Bieżnia dla dzieci; konstrukcja metalowa, wyko
miękkiej pianki. Wbudowany wy
zużytej energii. Wymiary: 90 x 75 x 85 cm 

 

  

Theraband 

 
 

o wymiarach ok. 200 x 50 cm 
wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, 

obszyte kolorowym skajem w kolorze szarym. 
ść x wysokość 

ękkiej gąbki, przeznaczona do ćwiczenia równowagi, 
Kolor: niebieski 
ść x grubość 

1) ok.50 cm x ok.41 cm x ok. 6 cm   (2 szt.) 
2) ok. 42 cm x ok. 25 cm x ok. 5 cm   (2 szt.) 

ca ok. 17 cm) 
wypełnione granulkami polipropylenowymi; w różnych 

1.Kwadratowe 10x12 cm   (10 szt.) 
tne 8 cm    (10 szt.) 

poduszka do masażu i ćwiczenia równowagi o średnicy ok. 32 cm 
; wykonany z plastiku, 3 otwory boczne oraz jeden górny w których 

średnicy 25 mm; wysokość pachołka to 23 cm. 

Ławeczka rehabilitacyjna w wym. 70 x 46 cm; wysokość regulowana min. 35 max. 50 cm 
na nadgarstki i kostki  

2 x 0,5 kg (2 zestawy) 
2 x 1 kg (2 zestawy) 

ści 5 cm i długości 5m (kolory: beżowy - 13 szt., niebieski - 13 
- 12 szt.) 

drewniane w wymiarach: długość: 120 cm i średnica: 24 mm 
na baterie o wymiarach 12 x 10 x 10 cm 

Półkule jeże o średnicy 14 cm (6 szt. w zestawie) 
o wymiarach  

 
ze stalowymi poręczami, drewnianym torem z przeszkodami. 

Regulacja rozstawu i wysokości pochwytów. 
 toru z podjazdami 3200 mm, 
 pochwytów 3000 mm, 

750 mm, 
ci pochwytów 630-1150 mm, 

, reedukacji chodu; dwustronne schody do nauki chodu o regulowanych 

1050 mm 
750 mm 

wysokość - 13,5 cm szerokość - 48,5 cm długość - 118 cm 
; konstrukcja metalowa, wykończenia z tworzywa sztucznego i 

kkiej pianki. Wbudowany wyświetlacz wskazuje czas, pokonany dystans i ilość 
ytej energii. Wymiary: 90 x 75 x 85 cm  

 

6 szt.  

1 szt.  
2 szt.  

4 szt.  

4 szt.  
20 szt.  

2 szt.  
6 szt.  

1 szt.  

4 zestawy 
 

2 szt.  
50 szt.  

2 szt.  
2 szt.  

1 zestaw  

2 szt. 
 

6 szt.  
1 szt.  

1  

1 szt.  
1 szt.  



 

CZĘŚĆ 10 – URZ
 

Lp. 

1 

1 

Zestaw Interaktywnych padów rehabilitacyjnych
Zestaw złożony z 6 szt. padów
Waga jednego pada ok. 1,25kg
Wymiary pada: 

- długość ok. 37 cm 
- szerokość ok. 29 cm 
- grubość ok. 20 mm 

Dodatkowy panel ścienny do monta
Podstawa pada wyposażona w silne magnesy
Powierzchnia pada wrażliwa na nacisk
Pad wyposażony w różnobarwne diody LED
Torba do przechowywania i transportu padów

2 

Interaktywne narzędzie terapeutyczne
Inteligentna tablica interaktywna 
dźwiękowych i wizualnych w odpowiedzi na jego
motywacji podczas rehabilitacji. Wszystkie 
Urządzenie składa się z: 
- bazy 
- tablicy standardowej z kołkami kolorowymi o wym. 2.3 x 
- tablicy wielokształtnej z kołkami o kształtach
- tablicy pęstowej z kołkami okr

Załącznik nr 1

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

URZĄDZENIA TERAPEUTYCZNE INTERAKTYWNE 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
Zestaw Interaktywnych padów rehabilitacyjnych 

ony z 6 szt. padów  
1,25kg 

cienny do montażu padów na ścianie 
ona w silne magnesy 
liwa na nacisk 

nobarwne diody LED 
Torba do przechowywania i transportu padów 

dzie terapeutyczne 
Inteligentna tablica interaktywna to urządzenie, które dostarcza użytkownikowi bodźców 

kowych i wizualnych w odpowiedzi na jego działania. Pozwala to na poprawę 
rehabilitacji. Wszystkie ćwiczenia są realizowane za pomocą gier. 

tablicy standardowej z kołkami kolorowymi o wym. 2.3 x 12 cm; 
tablicy wielokształtnej z kołkami o kształtach figur geometr. o wym. 2.3 x 12 cm; 

stowej z kołkami okrągłymi o wym. 0.5 x 4 cm 

cznik nr 1.10 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 komplet 

 

1 komplet 

 

 


