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Opis

„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej
przedszkola MP 19 w Zielonej Górze"
w ramach projektu „ Przedszkole dla wszystkich – Nowe miejsca wychowania przedszkolnego
w ZE 10 w Zielonej Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Część 3:
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK

Lp.

Nazwa

Opis

Ilość
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2

3

4

1

Mata Edukacyjna
„Tuputan”

Zestaw zawiera:
• Matę edukacyjną „Tuputan”
Dane techniczne:
Mata o wym. 4 x 4 m wykonana z poliamidu #
grubość: 5 mm
• Pendrive, który zawiera:
- 20 układów tanecznych w wykonaniu
dzieci,
- 21 zabaw edukacyjnych w wykonaniu
dzieci,
- Pliki Audio zawierającą utwory muzyczne
(zabawy edukacyjne oraz układy taneczne)
do odtworzenia na sprzęcie grającym wraz
z
przewodnikiem metodycznym ze
scenariuszami zajęć, dodatkowo cała
powyższa zawartość w wersji do nauki
języka
angielskiego

1

2

Magiczny dywan z
pakietem FUN,
pakietem
rewalidacyjnym,
pakietem EDU

Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona
do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier
edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci.
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Przedszkole,
wraz z montażem

Wymagania ogólne:
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

interaktywne urządzenie projekcyjne, które
zawiera w jednej zamkniętej obudowie
wszystkie elementy niezbędne do pracy
urządzenia, w tym czujnik ruchu, projektor i
komputer,
Do
prawidłowego
działania
urządzenia nie dopuszcza się możliwości
dołączania
jakichkolwiek
urządzeń
zewnętrznych,
2 tryby pracy: funkcja podłogi interaktywnej i
stołu interaktywnego
ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się
stosowania elementów ruchomych i luster
mogących stanowić zagrożenie dla dzieci
korzystających z podłogi interaktywnej,
zestaw gier i zabaw ruchowych do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie
rozwoju dużej motoryki, koordynacji wzrokowosłuchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji,
sterowanie pracą urządzenia, w tym włączenie i
wyłączanie oraz obsługa menu i wybór gier musi
być realizowana za pomocą dostarczonego
pilota zdalnego sterowania.
wbudowana funkcja odtwarzania gier w trybie
automatycznym z predefiniowanym czasem
trwania pojedynczej gry (minimum 3 interwały
czasowe),
wbudowana funkcja automatycznego włączania
i wyłączania urządzenia o zadanej godzinie,
obsługa gier wyłącznie za pomocą ruchu ciała
(rąk, nóg, głowy, itp.) bez zakładania
dodatkowych czujników i innych elementów
elektronicznych,
możliwość
wykorzystania
w
każdym
pomieszczeniu i na dowolnym podłożu bez
konieczności
montowania
jakichkolwiek
dodatkowych urządzeń elektronicznych czy
rozkładania dedykowanych mat,
poprawność
działania
urządzenia
w
pomieszczania o wysokości od 2,5 do 5 metrów,
wbudowane nagłośnienie o mocy nie mniejszej
niż 20 W,
możliwość podłączenia zewnętrznego systemu
głośników,
możliwość podłączenia urządzenia do Internetu
za pomocą sieci kablowej, sieci WiFi lub
modemu GSM,
możliwość zdalnego wykonywania uaktualnień

•

•
•

oprogramowania za pomocą sieci Internet bez
udziału użytkownika,
możliwość zdalnego odczytywania parametrów
pracy urządzenia, w tym m.in. aktualnej wersji
oprogramowania, łącznego czasu pracy
urządzenia, statystyk pracy poszczególnych
aplikacji, parametrów serwisowych (np.
temperatura, obciążenie procesora) bez udziału
użytkownika;
możliwość zdalnego zalogowania się na
urządzenie
w
celu
przeprowadzenia
ewentualnych akcji serwisowych,
standardowe zasilanie 230 V bez konieczności
wydzielania dedykowanych linii zasilających.

Podłoga interaktywna w komplecie powinna zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Magiczna ściana
wraz
z montażem

wbudowany detektor ruchu
wbudowany projektor krótkoogniskowy o
jasności nie mniejszej niż 3200 ANSI lumenów i
żywotności lampy nie krótszej niż 4000 godzin,
wbudowany komputer klasy PC z procesorem
Intel
lub
równoważnym
i
systemem
operacyjnym Linux,
zestaw
interaktywnych
gier
i
zabaw
edukacyjnych
pilot zdalnego sterowania
wbudowane gniazdo USB (minimum 2 gniazda)
wbudowane gniazdo VGA
wbudowane gniazdo LAN (RJ-45)
wbudowane gniazdo Audio (Jack 6,3 mm)
moduł WiFi gotowy do połączenia
wieszak sufitowy w regulowaną wysokością
kabel zasilający
instrukcja obsługi
waga do 11 kg

Magiczna ściana - wielofunkcyjna tablica
multimedialna.
Specyfikacja techniczna:
W skład urządzenia Magiczna Ściana wchodzą:
● Mobilny, składany ekran gry
● Wysokiej klasy jasny projektor ultrakrótkoogniskowy
● Wysięgnik projektora
● Wbudowane nagłośnienie dużej mocy
● Wbudowany komputer (z łącznością Wi-Fi i systemem
Windows)
● Zestaw precyzyjnych czujników lokalizujących
uderzenia piłek jak i położenie pisaka interaktywnego

1

● Klawiatura bezprzewodowa wraz z touchpadem
Logitech Touch
● Zestaw pomarańczowych piłek wraz z pojemnikiem
● Pisak interaktywny wraz z uchwytem
● Zewnętrzny port USB umożliwiający podłączanie
urządzeń typu pendrive
W skład dostarczanego oprogramowania wchodzą
● Oprogramowanie do nauki programowania
"PixBlocks.com"
Zestaw 12 gier zręcznościowych
Zestaw 7 gier edukacyjnych
Zestaw 3 gier 3D
Zestaw 2 gier dla małych artystów
Zestaw 4 sportowych
Zestaw 2 gier tematycznych
Zestaw 20 quizów edukacyjnych
Zestaw wbudowanego oprogramowania w platformie
Windows (przeglądarka internetowa, odtwarzacze audio
i wideo, manager plików itp.)
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Pomoc
dydaktyczna -gra
korytarzowa typu
ośmiornica
abecadło

Kreatywne gry korytarzowe w przedszkolu to obecnie
coraz popularniejsza forma zapewnienia dzieciom
rozrywki. Umożliwiają pożyteczne i atrakcyjne
zagospodarowanie korytarzy, a przy tym zapewniają
świetną i rozwijającą zabawę.

1

Opis produktu:
•
•
•
•
•

•
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Pomoc
dydaktyczna -gra
korytarzowa typu

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:
podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
wymiary 190 x 225 cm

Kreatywne gry korytarzowe w przedszkolu to obecnie
coraz popularniejsza forma zapewnienia dzieciom
rozrywki. Umożliwiają pożyteczne i atrakcyjne

1

wąż

zagospodarowanie korytarzy, a przy tym zapewniają
świetną i rozwijającą zabawę.
Opis produktu:
•
•
•
•
•

•
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Pomoc
dydaktyczna - gra
korytarzowa typu
labirynt mrówki

Kreatywne gry korytarzowe w przedszkolu to obecnie
coraz popularniejsza forma zapewnienia dzieciom
rozrywki. Umożliwiają pożyteczne i atrakcyjne
zagospodarowanie korytarzy, a przy tym zapewniają
świetną i rozwijającą zabawę.
Opis produktu:
•
•
•
•
•

•
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Pomoc
dydaktyczna - gra
korytarzowa typu
Chińczyk

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:
podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
wymiary 60 x 600 cm

1

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:
podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
wymiary 250 x 250 cm

Kreatywne gry korytarzowe w przedszkolu to obecnie
coraz popularniejsza forma zapewnienia dzieciom
rozrywki. Umożliwiają pożyteczne i atrakcyjne
zagospodarowanie korytarzy, a przy tym zapewniają
świetną i rozwijającą zabawę. Gra rozwija współpracę,
rywalizację w zespole.

1

Opis produktu:
•
•
•
•
•

•
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Pomoc
dydaktyczna - gra
korytarzowa typu
gąsiennica

Kreatywne gry korytarzowe w przedszkolu to obecnie
coraz popularniejsza forma zapewnienia dzieciom
rozrywki. Umożliwiają pożyteczne i atrakcyjne
zagospodarowanie korytarzy, a przy tym zapewniają
świetną i rozwijającą zabawę.
Opis produktu:
•
•
•
•
•

•
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Pomoc
dydaktyczna - Gra
korytarzowa typu
zwierzątka w kółku

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:
podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
średnica 250 cm

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:
podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
wymiary 250 x 250 cm

Zwierzątka to propozycja dla najmłodszych. Świetny
sposób, aby poćwiczyć koordynację ruchową, chwytanie
piłki, ale również koncentrację czy podzielność uwagi.
Opis produktu:
•
•
•
•
•

1

gra korytarzowa wykonana z trwałej folii
podłogowej pokrytej laminatem,
naklejki podłogowe można stosować w
miejscach użyteczności publicznej,
gry posiadają właściwości antypoślizgowe (R11),
wysoka odporność na promieniowanie UV,
do stosowania na nawierzchniach takich jak:

1

•
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Zestaw piankowy –
kształtki
rehabilitacyjne

podłogi winylowe, gruntowany beton, marmur,
lastriko, parkiet, ceramika
średnica 250 cm

Zestaw kształtek rehabilitacyjnych, wykonanych z gęstej
pianki ( min. 25. Kg/m Obszyte trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w
czystości.

1

Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•
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Zestaw piankowy
„Tor przeszkód” –
kształtki
rehabilitacyjne

1 sztuka – schody, kolor niebieski, wymiary 90 x 60
x90 cm
1sztuka – kostka z otworem, kolor żółty, wymiary
60 x 60 x 60 cm, średnica otworu: 30 cm
4 sztuki – baza wysoka, kolor pomarańczowy,
wymiary 60 x 30 x 60cm
2 sztuki – belka, kolor czerwony, wymiary 120 x 30
x 30 cm
2 sztuki – materac mały, kolor żółty, wymiary 120 x
60 x 7cm

Zestaw kształtek rehabilitacyjnych, wykonanych z gęstej
pianki ( min. 25. Kg/m Obszyte trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w
czystości. Wymiar zestawu: 180 x 405 cm
Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•
•

4 sztuki – baza wysoka, kolor pomarańczowy,
wymiary 60 x 30 x 60cm
2 sztuki – baza mała, kolor czerwony , dostosowana
do belki o długości boku 20 cm. Wymiary bazy: 60
x 20 x 40 cm
1 sztuka – półkoło, kolor zielony, wymiary 120 x 30
x 60 cm
1 sztuka – sześciokąt, kolor pomarańczowy,
wymiary 120 x 30 cm, średnica otworu 60 cm,
1 sztuka – belka cienka, kolor niebieski,
wymiary:100 x 20 x 20 cm
3 sztuki – materac mały, kolor żółty, wymiary: 120 x

1

60 x 7 cm

12

Biały domek

13

Basen z kulkami

14

15

Wykonany z pianki pokrytej trwałą, niepalną tkaniną,
łatwą do utrzymania w czystości. Dach zapinany na
rzepy. Duże koło z siateczką w dachu zapewnia dopływ
powietrza i umożliwia przewlekanie i zawieszanie
różnych elementów ruchomych. Domek dodatkowo
wyposażony jest w białe wałki (2 o dł. 120 cm i 1 o dł. 80
cm).
• wym. zewnętrzne 150 x 150 x 135 cm
• grubość ścianek 15 cm
Baseny z piłeczkami to ulubione miejsce zabaw
maluchów. Dzięki podświetleniu będą nie tylko
zachęcały do aktywności i zabawy, ale także będą
ozdobą sali oraz pomogą w stymulacji i aktywizacji
zmysłów. Baseny dostarczane z 5000 szt.
przezroczystych piłeczek o śr. 6 cm. Wewnątrz znajduje
się materac o gr. 3 cm, z zamontowanymi 5 rzędami
kolorowych LEDów (zasilacz w komplecie). Wykonane z
pianki, pokryte wytrzymałą tkaniną kaletniczą.
• wym. 200 x 200 x 60 cm
• pasy LED mają zmienne kolory, wszystkie świecą w
danym momencie na ten sam kolor

1

Tor do
balansowania

Zestaw 28 elementów do tworzenia torów do
balansowania w różnych kształtach, np. okręgu,
kwadratu lub fali. Elementy mogą być łączone ze sobą w
dowolny sposób. Doskonałe do ćwiczenia równowagi,
zabaw ruchowych. Wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego, z powierzchnią antypoślizgową.
• 4 łączniki o wym. 15 cm i wys. 10 cm
• 12 prostych elem. o wym. 29 x 5 x 10 cm
• 12 zaokrąglonych elem. o wym. 29 x 5 x 10 cm
• 6 kolorów: niebieski, żółty, fioletowy, różowy, zielony,
pomarańczowy

3

Zestaw Fakturowe dłonie

Kolorowe elementy w kształcie dłoni, wykonane z gumy,
o chropowatej powierzchni, przydatne do ćwiczeń
sensorycznych oraz do zabaw sportowych.

50

1

• dł. 16,5 cm
• Zestaw składa się z 2 szt.
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Zestaw Fakturowe stopy

Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy,
o chropowatej powierzchni, przydatne do ćwiczeń
sensorycznych oraz do zabaw sportowych.
• dł. 21 cm
• zestaw składa się z 2 szt.

50
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Zestaw - Ślady z
fakturą – stopy

Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy,
o chropowatej powierzchni, przydatne do ćwiczeń
sensorycznych oraz do zabaw sportowych. • wym. 9 x
23 cm • zestaw składa się z: 12 szt. (6 par)

25
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Zestaw - Ślady z
fakturą – ręce

Kolorowe elementy w kształcie dłoni, wykonane z gumy,
o chropowatej powierzchni, przydatne do ćwiczeń
sensorycznych oraz do zabaw sportowych np. torów
przeszkód itp. • wym. 19 x 19 cm • Zestaw składa się z 6
par

23
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Zestaw sensoryczne koła

Zestaw sensorycznych kół w dwóch rozmiarach i o
różnych strukturach. Wykonane z miękkiego silikonu,
łatwo utrzymać je w czystości. Służą do ćwiczeń zmysłu
dotyku, masażu stóp i rąk itp. W komplecie woreczek na
małe koła. • 10 szt. • śr. 8 i 25 cm

15
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Tunel Zygzak

Kolorowy tunel wykonany z miękkiego ortalionowego
materiału wzmocniony elastyczną konstrukcją. Tunel
jest lekki, łatwy do rozłożenia i ponownego złożenia oraz
przechowywania. Przez bok tunelu wykonanego z białej,
przezroczystej siatki można obserwować bawiące się
dziecko. Przechodzenie przez tunel dostarcza dzieciom
wiele radości i okazji do aktywnej zabawy. Doskonały do
sali gimnastycznej, sali zabaw. Tunel wykonany z
miękkiej tkaniny poliestrowej. Długość 280 cm, średnica
46 cm

4

21

Pomoc
dydaktyczna –
drewniane płotki

Wykonane z drewna. Do ćwiczeń w pokonywaniu
przeszkód. • wym. 56,6 x 13,3 x 12,2 cm • 4 szt. w
różnych kolorach czerwonym, żółtym, zielonym ,
niebieskim.

10
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Chusta animacyjna

Płachta jest kolorowa i lekka i ma uchwyty pozwalające
na uczestnictwo w zabawach kilku osobom.
• lina wszyta w środkowej części (do regulacji średnicy
otworu w chuście)
• śr. 3,5 m
• 8 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg

4
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Chusta animacyjna

Kolorowa i lekka płachta może być wykorzystywana i ma
uchwyty pozwalają na uczestnictwo w zabawach wielu
osobom.
• śr. 6 m
• 12 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg

4
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Konik do skakania

Konik nie tylko dostarcza dziecku znakomitej zabawy,
ale także rozwija kondycję fizyczną, ćwiczy umiejętność
utrzymywania równowagi oraz prawidłowego
chwytania. Konik jest miękki i miły w dotyku, ma
przyjemny zapach i jest całkowicie bezpieczny
(produkowany z wysokiej jakości materiałów, bez użycia
szkodliwych dla zdrowia zmiękczaczy na bazie ftalanów).

10

Dmuchanego konika można dopasować do wzrostu
dziecka. Specjalnie ukształtowana powierzchnia
powoduje, że dziecko może się swobodnie odbijać, a
uszy konika pełnią rolę uchwytów podczas skakania.
Dołączony wentyl i 2 zatyczki. • obwód siodła 72 cm
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Pomoc do
ćwiczenia rąk i
palców - Żelowa
gąsienica

Gumowa gąsienica służąca do ćwiczeń wzmacniających
dłonie i palce. Wymiary: 26 x 3,5 x 2 cm

5
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Pomoc do
ćwiczenia rąk i
palców - Krążki do
treningu dłoni

Żelowe krążki do ćwiczenia zręczności i funkcji
motorycznych oraz terapii dłoni. Polepszają jej funkcję
chwytną, zawsze powracają do pierwotnego kształtu.
Mają również właściwości antystresowe. 3 sztuki, różne
poziomy oporu. • śr. 8,7 cm

5
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Pomoc do
ćwiczenia rąk i
palców -Zestaw 3
grzebieni do
treningu dłoni

Żelowy grzebień do ćwiczeń mięśni dłoni, palców
i przedramion. Pomaga wzmocnić chwyt i redukuje
stres. W skład zestawu wchodzą 3 grzebienie z różnymi
poziomami oporów: słaby, średni, mocny.
• wym. 10,5 x 6,5 x 2,5 cm

5
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Elastyczne trójkąty
do treningu dłoni –
3sztuki

Przyrząd do ćwiczenia zginaczy i prostowników dłoni i
palców. Dostępny w 3 stopniach oporu: miękki
(różowy), twardy (niebieski), średniej twardości
(pomarańczowy). Wyjątkowo prosty w obsłudze - ma
otwory na każdy z
palców, obie jego
strony nadają się do
różnych rodzajów
ćwiczeń: z jednej
strony jest kulka do
ściskania, a z drugiej
wypustki
umożliwiające ćwiczenie każdego z palców oraz kciuka
osobno, by zwiększyć ich zakres ruchu i siłę. • dł. boku
12 cm

5
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Dni tygodnia listwa

Listwa drewniana z kolorowymi dniami tygodnia,
przeznaczona dla najmłodszych grup, pozwala
zilustrować dziecku, jaki jest obecnie dzień tygodnia. Dni
tygodnia są w postaci kwiatów w różnych kolorach:

4

czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym ,
żółtym. Kwiaty są w postaci naklejek. Nad kwiatami są
napisane literowo dni tygodnia. Pod kwiatami znajduje
się przesówka w kształcie listka w kolorze zielonym
dzięki które każdego dnia można zaznaczać jaki mamy
dzień. Na listwie nie ma soboty i niedzieli.
• wym. listwy 49 x 14 cm
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Materac
3-częściowy

Materac obszyty jest trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w
czystości. Wymiar po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

4
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Zestaw woreczków
z grochem lub
ryżem

Kolorowe woreczki gimnastyczne wypełnione
ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez
zabawę, usprawniają koordynację ruchową. Zestaw
zawiera 4 woreczki w kolorach: niebieskim, zielonym,
żółtym, pomarańczowym.
Wym. 12 x 12 cm
• 100 g • 4 szt.

20
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Zestaw szarf
gimnastycznych

W skład zestawu wchodzą 4 szarfy wykonane z
materiału
w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym.
Wymiary 1 szarfy: 118 x 4cm

20
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Ławka
gimnastyczna

Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego.
Drewniane nogi posiadają niebrudzące plastikowe
stopki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki
usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty,
belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały
zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku
lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o
szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.
Długość ławki: 2 m, szerokość: 22 cm, wysokość 30 cm

3
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Zestaw akcesoriów
sportowych

Zestaw 67 różnych sprzętów sportowych do stolika na
akcesoria sportowe. Doskonały dla urozmaicenia zajęć i
zabaw sportowych w przedszkolu.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Autko sensoryczne

1

1 sztuka - Zestaw gimnastyczny (drążki
gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt., obręcze o śr.
50 cm - 4 szt. , cegły łączniki - 4 szt. , zaciski - 30
szt. , pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone)
3 sztuki - Piłeczki do żonglowania miękkie śr. 5
cm, waga 50 g
1 komplet – Kręgle wykonane z tworzywa
sztucznego. 9 kolorowych kręgli o wys. ok. 24
cm , 2 kule
3 sztuki - Piłeczki piankowe. Wykonane z pianki,
w różnych kolorach. Śr. 7 cm
2 sztuki - Piłki z wypustkami. Wykonane z PCV z
wypustkami do masażu i ćwiczeń
rehabilitacyjnych. Śr. 8 cm
3 sztuki – Ringo. Gumowy krążek zręcznościowy
do gry w ringo i rzutów na celność. Różne
kolory. Śr. 17 cm
4 sztuki - Tańczące chusty. Zwiewna i
wytrzymała chusta o wym. 40 x 40 cm , różne
kolory. 100% nylonu
4 sztuki - Zręcznościowe łyżki wykonane z
tworzywa sztucznego. 1 łyżka o dł. 33 cm, 1
piłeczka o średnicy….. .Czerwona łyżka z żółtą
piłką
16 sztuk - Woreczki z grochem. Różne kolory:
czerwony, niebieski, zielony, żółty.
4 pary - Mini szczudła. wykonane z tworzywa.
Śr. 13 cm, wys. 12 cm, maksymalne obciążenie
50 kg
12 sztuk - Szarfy żółte o wymiarze: szer.3 cm dł.
94 cm – 1 szarfy
12 sztuk - Szarfy niebieskie o wymiarze: szer.3
cm dł. 94 cm – 1 szarfy
2 sztuki - Piłeczka jeżyk. Wykonana z tworzywa
sztucznego o śr. 5 cm, 30 g

Auto pobudzi malucha do kreatywnej zabawy, pozwoli
mu na poznawanie nowych kształtów, faktur,
materiałów i dźwięków. Stymuluje zmysły: wzroku,
dotyku i słuchu. Zawiera wiele niespodzianek:
• ruchomą kierownicę wraz ze skrzynią biegów oraz z
klaksonem-piszczałką

1

• elementy przesuwane
• materiały o różnej strukturze
• miękkie wałki, dające przy obracaniu dodatkowe
doświadczenia optyczne
• obracane, drewniane wałki z różnymi fakturami
• elementy ruchome wspomagające rozwój
psychomotoryczny dziecka
• metalową rurę z przesuwanymi elementami
drewnianymi
• ławeczkę
• wym. 109 x 74 x 67 cm

36

Kreatywne
sznureczki

Zestaw do układania obrazków z kolorowych sznurków.
Sznurki przyczepia się do tablicy z rzepem, którą można
ustawić pionowo w pudełku. Rozwija wyobraźnię i
zdolności manualne dziecka. Zestaw składa się z:
• tablicy z rzepem o wym. 28,5 x 22,3 cm,
• 8 dwustronnych kartoników o wym. 14 x 10,1
cm z przykładami obrazków ułożonych ze
sznurków
• 57 różnokolorowych sznurków o dł. od 5 do 30
cm
• pisak o dł. 13 cm i śr. 2,5 cm
• pudełko plastikowe o wym. 30,5 x 25 x 4 cm.

40

37

Duże drewniane
korale

Drewniane korale do nawlekania rozwijające motorykę
małą. 36 szt. drewnianych korali, 4 kolory (żółty,
czerwony, zielony, niebieski) ,3 kształty, wym. 33 mm, 2
sznurówki o dł. 90 cm

12
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Drewniane korale zwierzęta

Koraliki do nawlekania wykonane z drewna w kształcie
zwierząt, ćwiczą zdolności manipulacyjne, skupienie
uwagi. 18 korali o wymiarach ok. 1,5 x 3,5 cm, 2 sznurki

12
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Pomoc
dydaktyczna -

Drewniane sznurowanki wraz z kolorowymi
zwierzątkami do przewlekania rozwijają sprawność rąk

8

Bajeczne drzewo sznurowanka

malucha oraz ćwiczą koordynację wzrokowo - ruchową.
8 małych elem., drzewo o wym. 24 x 36,5 cm, 5
sznurówek

40

Pomoc
dydaktyczna - But
do nauki wiązania

Kolorowy bucik (but spotrowy) ze sznurówką ułatwią
opanowanie umiejętności sznurowania obuwia.
Wyrabiają zręczność palców i koordynację ruchu dłoni.
Wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: 21 x 8 x
9,5 cm, sznurówka o dł. 120 cm

4
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Pomoc
dydaktyczna –
dopasuj kształt

Kolorowy kołowrotek z sorterem wykonany z drewna
ma 3 otwory o różnych kształtach. Zabawa polega na
włożeniu klocków o odpowiednim kształcie do
wyciętych otworów w sorterze. Zabawka rozwija
zdolności manualne oraz wyobraźnię. Sorter można
postawić poziomo, na jednym z boków lub pionowo można go wtedy toczyć. wym. 14 x 14 x 11 cm

8
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Pomoc
dydaktyczna –
dopasuj kształt
zwierząt

Skrzyneczka z drewna z wyciętymi kształtami i 12
pomalowanych figur pasujących do wyciętych otworów
skrzynki. wym. 17,5 x 17,5 x 6,5 cm. Zabawka rozwija
zdolności manualne i wyobraźnię.

8
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Gra Mało – dużo”

Świat dookoła nas jest pełen przeciwieństw. Jedne
rzeczy są małe, a inne – duże. Gdzieś jest ciepło, gdzieś
indziej – zimno. Ktoś jest głodny, a ktoś inny –
najedzony. Kolorowe kartoniki skrywają jeszcze więcej
przeciwieństw. Czas je odnaleźć! Zawartość pudełka
składa się z 24 kartoników (12 jasnoniebieskich, 12
ciemnoniebieskich) z obrazkami przeciwieństw. Gra
rozwija pamięć, wyobraźnię i
spostrzegawczość. Rozmiar pudełka:
190X190X36

8
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Tęczowe kamienie
kreatywne

Miłe w dotyku "kamienie", które można układać według
kart zadań lub tworzyć własne kompozycje. W

4

plastikowym opakowaniu. • 6 kolorów kamieni, 6
wielkości, 20 dwustronnych kart zadań z lakierowanej
tektury o wym. 19 x 12 cm • 36 "kamieni" z tworzywa
sztucznego o wym. od 2,5 x 1,5 cm do 8,5 x 5,5 cm
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Składanka logiczna

Składanka rozwija spostrzegawczość i pamięć u dziecka.
W skład zestawu wchodzą:
•
•
•
•
•
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Gra – pamięć
dżwiękowa

drewniane pudełko o wym. 41,5 x 29 x 6,5 cm
6 tabliczek ze wzorami o wym. 25 x 6 cm
6 patyczków o dł. 25 cm i śr. 1 cm
6 podstawek o wym. 8,5 x 6,5 x 2 cm
42 kolorowe klocki o wym. 3,5 x 3,5 cm

To gra dydaktyczna, która wprowadza jej uczestników w 8
świat dźwięku. Jej celem jest nauka uważnego słuchania,
koncentrowania się na sygnałach dźwiękowych oraz ich
identyfikowanie i różnicowanie. Uczy również
zapamiętywania i szybkiego kojarzenia dźwięków.
Rozwija pamięć słuchową, wrażliwość słuchową i
koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Polega na
zapamiętywaniu poszczególnych dźwięków i zebraniu
jak największej liczby par, które tworzą się z dwóch
klocków wydających taki sam dźwięk. Wygrywa ten, kto
na koniec gry będzie miał najwięcej klocków. Bardzo
atrakcyjna i emocjonująca jest również wersja gry z
użyciem planszy i kolorowej kostki. Można również
zagrać w memo tradycyjne - oparte na wykorzystaniu
pamięci wzrokowej, co urozmaica zabawę i jest
świetnym treningiem tej pamięć. W skład zestawu do
gry w Pamięć dźwiękową wchodzą następujące
elementy:
•
•
•
•
•
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Zestaw kart do
prezentacji
„Dżwięki wokół

4

16 klocków dźwiękowych
kolorowa kostka
plansza do gry
notes
instrukcja gry

Dziecko obserwuje zdjęcia ukazujące sytuacje lub
przedmioty i dopasowuje do nich dźwięk. 6 tematów:
zwierzęta, muzyka, przedmioty, transport, emocje,

4

nas”

odpoczynek. • 30 zdjęć o wym. 12 x 8,5 cm • 30 zdjęć o
wym. 29,7 x 21 cm • CD z nagraniem
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Gra pamięciowa –
zwierzęta na wsi

Wesołe zwierzątka czekają, aż połączysz je w pary!
Poznaj roześmiane perliczki, skoczne żabki, puszyste
baranki i resztę przyjaciół z zagrody. Gra w memory to
doskonałe ćwiczenie pamięci i koncentracji. Zacznijcie
od zabawy 2 lub 3 parami, z czasem dokładając kolejne
zwierzątka.
• 24 elem. o wym. 16 x 16 cm

8
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Puzzle
magnetyczne ubranka

Puzzle magnetyczne Ubranka dla Ani i Tomka to
wspaniała zabawa dla dziewczynek i chłopców.
Kolorowe ubranka - magnesy układa się na tablicy
magnetycznej, dzięki czemu zabawa jest możliwa nawet
podczas podróży. Dzieci mogą ułożyć, na podstawie
dołączonych kart, osiem podstawowych ubrań dla Ani i
Tomka. Mogą też dowolnie zestawić elementy ubrań
według własnych pomysłów i wyobraźni.
Podczas zabawy dzieci ćwiczą zręczność manualną,
umiejętność rozpoznawania kształtów,
spostrzegawczość, pobudzają wyobraźnię i kreatywność.
Zawartość pudełka:

8

•
•
•
•

38 puzzli magnetycznych,
tablica magnetyczna,
8 kart,
instrukcja.
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Puzzle
magnetyczne farma

Puzzle magnetyczne - farma - to zabawka, która składa
się z kolorowej planszy, 8 kart wzorów i 24 elementów z
warstwą magnetyczną na odwrocie. Elementy z warstwą
magnetyczną to obrazki związane tematycznie z wiejską
zagrodą - postać gospodarza i gospodyni, koń, pies,
kogut itp. Zabawa polega na układaniu na planszy z tłem
poszczególnych obrazków tak, by tworzyły za każdym
razem inna wymyśloną scenkę.

8
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Zestaw: Piasek
kinetyczny – różne
kolory

Kolorowy piasek kinetyczny jest aksamitnie miękki . Nie
wysycha i zachowuje właściwości mokrego piasku. Jest
nieszkodliwy dla dzieci ponieważ jest wykonany z

8

naturalnych składników. Nie przykleja się do rąk i nie
kurzy się z niego podczas użycia, po skończonej zabawie
można go bez problemu zmyć wodą. Opakowanie:
wiaderko plastikowe 750 g.W skład zestawu wchodzą:
•
•
•
•
•
•

1 opakowanie – Żółty
1 opakowanie – niebieski
1 opakowanie – niebieski
1 opakowanie – zielony
1 opakowanie – czerwony
1 opakowanie – fioletowy
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Zestaw:
piaskownica wraz z
akcesoriami,
zestawem
kolorowych tacek,
pokrywką i
piaskiem

Zestaw składa się : piaskownicy wykonanej z drewnianej
o wym. 65 x 60 x 4 cm. Piaskownica ma przezroczyste
dno, co umożliwia podkładanie kolorowego tła dla
uatrakcyjnienia efektów pracy; kolorowe tacki z drewna
bukowego o wym. 32 x 23 x 1,5 cm– 4 sztuki: czerwona,
żółta, niebieska, zielona; drewniana pokrywka do tacek
o wym. 32 x 23,5 x 0,5 cm., Akcesoria: 4 podstawki pod
piaskownicę o wys. 10 cm, wycieraczka z rączką o szer.
21 cm , piłeczka jeżyk o śr. 6 cm
• plastikowa rurka o dł. 21 cm z otworem na piasek
• 2 drewniane biedronki z magnesem prowadzone za
pomocą rączki o dł. 7 cm, 1 kg piasku

2
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Kredki typu
Bambino – zestaw
mix 300 sztuk
kredek

12 kolorów po 25 sztuk kredek. Każdy kolor pakowany w
osobnej torebce strunowej. . Pakowane zbiorczo w
kartoniki. Długość kredki 8 cm, średnica 0,7 cm

12
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Kredki – pastele
olejowe – 48
kolorów

Kredki w papierowej obwolucie. Długość 7 cm,
średnica 1 cm.

12
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Kredki trójkątne w
drewnianej prawie

Długość 15 cm, średnica 1 cm, średnica rysika 0,5 cm, 12
kolorów, 144 sztuki, pakowane w kartonik

4
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Podświetlana
tablica do
rysowania

Ogromna tablica do pisania i rysowania, w formacie A1,
która świeci w siedmiu różnych kolorach, umożliwiając
wspólne angażowanie się i pracę nad tworzeniem prac.
Wyposażona w dwa przyciski, dzięki czemu każda
połówka planszy może być obsługiwana niezależnie, co
jest idealnym wyjściem przy pracy grupowej. Ładowana

4

za pomocą zasilacza. 6 pisaków i zasilacz w komplecie
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Tablica
dwustronna do
pisania kredą i
markerami

Tablica posiada w zestawie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tablicę wykonaną z drewna, z dodatkiem
plastiku i metalu do pisania kredą,
tablicę do pisania markerami (magnetyczną),
gąbkę,
papier 15 metrów,
5 kolorów kredy
ściereczka polarowa do wycierania markera,
marker,
zestaw magnetycznych dodatków (literki)
wymiary całej tablicy rozłożonej: ok. 89 x 40 x
42 cm
wymiary tablicy złożonej: ok. 91,5 x 43 x 6 cm
wymiary pola do pisania: ok. 39 x 31 cm
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Zestaw dziurkaczy
ozdobnych dużych

Dziurkacz ozdobny w ergonomicznej obudowie
wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z
metalowym mechanizmem tnącym. Wygodny, prosty i
bezpieczny w użyciu. Doskonale nadaje się do
wszelkiego rodzaju prac artystycznych dla dzieci. Idealny
do dekorowania projektów plastycznych i wielu innych.
Wymiar elementu wyciętego - serca 2,5 cm, wymiar
dziurkacza 7,5 x 4,5 x 5,5 cm
W skład jednego zestawu wchodzą:
• Dziurkacz duży – słońce – 1 szt.
• Dziurkacz duży - choinka – 1 szt.
• Dziurkacz duży – gwiazdka – 1 szt.
• Dziurkacz duży – kwiatek – 1 szt.

8
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Zestaw dziurkaczy
ozdobnych
średnich

Dziurkacz ozdobny w ergonomicznej obudowie
wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z
metalowym mechanizmem tnącym. Wygodny, prosty i
bezpieczny w użyciu. Doskonale nadaje się do
wszelkiego rodzaju prac artystycznych dla dzieci. Idealny
do dekorowania projektów plastycznych i wielu innych.
Wymiar elementu wyciętego - słońca 2,5 cm, wymiar
dziurkacza 6,5 x 4 x 5 cm
W skład jednego zestawu wchodzą:
• Dziurkacz średni – słońce – 1 szt.
• Dziurkacz średni - motyl – 1 szt.
• Dziurkacz średni – jabłko – 1 szt.

8

•
•
•

Dziurkacz średni – tulipan – 1 szt.
Dziurkacz średni – kokardka – 1 szt.
Dziurkacz średni – serce – 1 szt.
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Dziurkacz
obrotowy - koło

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru. Wym.
dziurkacza 14 x 6,5 cm. Wym. elem. wyciętego ok. 3,8
cm.

8
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Dziurkacz
obrotowy - serce

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru. • 1 szt.
• wym. dziurkacza 14 x 6,5 cm • wym. elem. wyciętego
ok. 3,8 cm

8
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Dziurkacz
obrotowy duży koło

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru, wym.
dziurkacza 17 x 8,5 cm, wym. elem. wyciętego ok. 5 cm

8
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Dziurkacz
obrotowy duży –
postrzępione koło

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru, wym.
dziurkacza 17 x 8,5 cm, wym. elem. wyciętego ok. 5 cm

8
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Dziurkacz okienko
– koło z ząbkami

Średnica dziurkacza 7 cm, wymiar elementu wyciętego
ok. 5 cm

8
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Zestaw - szablony
do wycinania –
różne kształty np
koła, serca,
gwiazdki itp.

Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy sposób
można narysować różnego rodzaju wzory. Przydatne do
wykonywania obrazków itp.
W skład zestawu wchodzi 5 płytek wykonanych z
tworzywa sztucznego o wymiarach 21,5 x 28 cm

8
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Gilotyna z
podkładką

Wykonana z tworzywa sztucznego. Posiada 3 cięcia:
proste, przerywane, z falą dł. linijki 35 cm

8
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Zestaw: Farba
tempera 1000 ml
(16 kolorów

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu, łatwo
rozprowadzają się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów
i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne
malowanie. Farby są na bazie wody. Dostępne w
butelkach. poj. 1000 ml
W skład zestawu wchodzi 16 kolorów:

4,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Farba tempera – pomarańczowa
Farba tempera – różowa
Farba tempera – żółta
Farba tempera – fioletowa
Farba tempera – niebieski
Farba tempera – granatowa
Farba tempera – turkusowa
Farba tempera – jasnozielona
Farba tempera – zielona
Farba tempera – czarna
Farba tempera – biała
Farba tempera – ciemnoczerwona
Farba tempera – brązowa
Farba tempera – szara
Farba tempera – złota
Farba tempera - srebrna

Zestaw farb do
malowania palcami Farby do malowania placami, na bazie wody. Gotowe do
użycia, nadają się do używania przez małe dzieci. Miękki
– 8 kolorów
żel w jasnych, błyszczących lub matowych
kolorach, przyjemne w dotyku. Po wyschnięciu
zachowują żywe kolory, nie pękają. Przywiera do
wszystkich powierzchni, łatwo zmywalne i spieralne z
większości tkanin.
Opakowanie zawiera: 1 kolor po 750ml
W zestawie jest 8 kolorów:
•
•
•
•
•
•
•

żółta
pomarańczowa
różowa
czerwona
zielona
niebieska
czarna

4

•
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Zestaw farb
fakturowych
(5 farb)

brązowa

Farby, których można dotknąć. Dostępne w 5 kolorach,
każdy kolor to inna struktura farby. Super zabawa dla
dzieci ,a przy tym pomoc, która wspomaga motorykę
ręki oraz zmysł dotyku. Pojemność 500 ml
Zestaw zawiera 5 kolorów, każdy o pojemność 500 ml:
•
•
•
•
•

4

żółta
zielona
niebieska
czerwona
czarna
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Zestaw wałków do
malowania miasto

Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów.
Szerokość wałka 6,5 cm. Wałki z wzorami: ludzi, domów,
wieżowców, samochodów, ulic

8
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Zestaw wałków do
malowania –
górska łąka

Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów.
Szerokość wałka 6,5 cm. Wałki z wzorami: drzewo,
chmura, płotek, owieczki, góry

8
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Zestaw wałków do
malowania – Boże
Narodzenie

Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów.
Szerokość wałka 6,5 cm. Wałki z wzorami: choinki,
prezenty, sanie, renifery, gwiazdki, anioły, bałwanki,
płatki śniegu

8
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Zestaw wałków do
malowania Wielkanoc

Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów.
Szerokość wałka 6,5 cm. Wałki z wzorami: jajka,
kurczaki, kwiaty, króliczki, baranki

8

74

Zestaw pras do
papieru
(4 sztuki)

Prasy do papieru pozwalają wytłoczyć różne wzory.
wym. 17 x 13,5 x 2,5 cm. Wykonana z tworzywa
sztucznego.
W skład zestawu wchodzą 4 prasy do papieru o
fakturach:
• Tulipany – 1 szt.
• Misie – 1 szt.
• Serce – 1 szt.
• Gwiazdka – 1 szt.

8
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Instrument
muzyczny – tuby
dźwiękowe
(zestaw)

Bum Bum Rurki wykonane są z wysokiej jakości plastiku.
Kolorowe i lekkie tuby wydają różne dźwięki w
zależności od ich długości. Uderzać możemy o krzesełka,
podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie do nauki rytmu i
wygrywania melodii.
• 8 szt.
• dł. od 30 do 63 cm

4
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Tamburyno
z rączką

Wykonane z tworzywa sztucznego, 8 par talerzyków,
wym. 21,5 x 19 cm

24

77

Bębenek

Daje możliwość uwrażliwienia i rozwoju słuchu
muzycznego. Uczy różnicowania rytmów, dźwięków i
melodii. Jednostronny, 1 pałeczka drewniana wym. 20 x
3,5 cm

24
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Talerze małe - para

Wykonane z miedzi. 1 para talerzy. Śr. 1 sztuki 7 cm

24
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Instrument
muzyczny - deszcz

Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku
umieszczone są małe kolorowe koraliki, które spadając

4

w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk.
dł. 53,5 cm, śr. 4,5 cm
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Instrument
muzyczny - ocean

Podczas poruszania pomocą przemieszczające się
wewnątrz metalowe kuleczki imitują dźwięk szumu fal.
śr. 25 cm

4
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Plastikowe
marakasy

Wykonane z tworzywa sztucznego. W zestawie: 2 szt.
wym. 1 sztuki: 13 x 4 cm

24
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Instrument
muzyczny - tarka

Wykonany z drewna. Do instrumentu dołączona
pałeczka. Długość instrumentu 20 cm

24
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Kastaniety
z rączką

Wykonane z drewna. dł. 21 cm. wym. klapsa
ruchomego 9,5 x 4,5 cm

24
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Trójkąt muzyczny

Trójkąt stalowy i młotek do uderzania. Wym. 10 cm.
Młotek o dł. 12,3 cm

24
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Terkotka

Drewniane terkotki wydają charakterystyczne, głośne
dźwięki. Wykonano je w niezwykle estetyczny sposób,
na pewno więc spodobają się wszystkim dzieciom. Jeśli
lubicie wystukiwać rytm lub akompaniować innym
instrumentom, to jest to propozycja dla Was.
Potrząsanie terkotkami wyzwala mnóstwo pozytywnych
uczuć i dobrej energii oraz rozwija u dzieci zdolności
muzyczne i rytmiczne. Wymiary: 15 x 14 cm

8
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Shaker

Metalowy, w środku umieszczono opiłki metalu. • wym.
20,3 x 4,9 cm

8
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Grzechotka taneczne jajka

Wykonane z tworzywa sztucznego, grzechoczą przy
potrząśnięciu. W zestawie: 2 szt. w jednym kolorze,
różne kolory. wym. 5,5 x 4 cm

24
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Jingle pałeczka

Instrument wykonany z drewna. W środku 6 par
metalowych talerzyków
dł. 23,5 x 5 cm

24
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Instrument
muzyczny dzwoneczki na
rękę

4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie.
• 2 szt.
• dł. taśmy 23 cm
• śr. dzwonka 2 cm

50
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Dzwoneczki na pas

10 dzwoneczków umieszczonych na nylonowej taśmie,
długość taśmy 81 cm, średnica dzwoneczka - 2 cm.

50
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Skrzynka zgadula

Dzieci za pomocą zmysłu dotyku mają za zadanie
zgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku.
Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez
które dzieci wkładają ręce. Produkt można wykorzystać
na wiele sposobów, zaangażuje i zainteresuje całą klasę,
gdy 1 dziecko rozpoznaje, reszta obserwuje. wym. 35,5 x
19,5 x 38 cm

4
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Kącik zabaw –
poczta z
akcesoriami

Kącik zabaw wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, o gr. 18 mm. Został wyposażony w praktyczne
makatki z kieszonkami do segregowania listów (po 4 z
każdej strony), skrzynkę oraz gałkę do zawieszania
torby. Wys. blatu 625 mm, wym. 730 x 510 x 1595 mm

4

Dodatkowo w komplecie akcesoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okienko kartonowe z telefonem na jednym i
skrzynką pocztową na drugim boku, o wym. 320
x 130 x 210 mm
tabliczka okienko czynne
Paczka
karta bankowa
karta telefoniczna
kartki pocztowe, 6 szt.
koperta, 1 szt.
arkusz znaczków samoprzylepnych, 55 szt.
stempel
potwierdzenie nadania, 6 szt.
druk przelewu, 6 szt.
dowód nadania paczki, 3 szt.
druk nadania przesyłki kurierskiej, 6 szt.
druk przekazu pocztowego, 6 szt.
banknoty w nominałach od 10 do 200, 48 szt.
monety w nominałach od 1 gr.do 5 zł, 24 szt.
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Geometryczne
kształty drewniane
z kartami zadań

Klocki rozwijają wyobraźnię, motorykę małą. Zestaw
składa się z 250 kolorowych, drewnianych klocków.
Służą do układania obrazków według podanego wzoru
lub według własnej wyobraźni. Wym. klocków od 2,3 x
2,1 cm do 5 x 4,3 cm, grubość 1 cm. Do klocków
dołączony jest zestaw dwustronnych kart zadań z
grubego, lakierowanego kartonu z wzorami o dwóch
stopniach trudności. 20 kart, format: A4

4

94

Puzzle
obserwacyjne „W
domu”

Wysokiej jakości układanka wykonana ze sklejki. Składa
się z planszy o wym. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm oraz 12
wyjmowanych obrazków o wym. 5 x 5 x 0,4 cm.
Znakomicie rozwijają umiejętność łączenia faktów
poprzez rozpoznawanie obrazów. Puzzle z obrazkami 12
różnych przedmiotów należy przyporządkować do 4
różnych obrazków, przedstawiających pomieszczenie
(łazienkę, sypialnię, pokój dzienny, kuchnię), w którym
znajduje się dany przedmiot.

4
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Puzzle
obserwacyjne „4
pory roku”

Wysokiej jakości układanka wykonana ze sklejki. Składa
się z planszy o wym. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm oraz 12
wyjmowanych obrazków o wym. 5 x 5 x 0,4 cm.
Znakomicie rozwijają umiejętność łączenia faktów
poprzez rozpoznawanie obrazów. Puzzle z obrazkami 12
różnych elementów ubioru należy przyporządkować do
4 różnych obrazków przedstawiających dziecko ubrane
odpowiednio do danej pory roku.

4
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Historyjka
obrazkowa zawody

Wysokiej jakości układanka wykonana ze sklejki. Składa
się z planszy o wym. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm oraz 12
wyjmowanych obrazków o wym. 5 x 5 x 0,4 cm.
Znakomicie rozwijają umiejętność łączenia faktów
poprzez rozpoznawanie obrazów. Obrazki pokazujące
ludzi wykonujących różne czynności, należy
przyporządkować w odpowiedniej kolejności do obrazka
przedstawiającego narzędzia charakterystyczne dla
danego zawodu (szwaczka, stolarz, piekarz, fryzjer).
Poprawnie ułożone obrazki tworzą historyjkę.

4
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Historyjka
obrazkowa – 4
pory roku

Wysokiej jakości układanka wykonana ze sklejki. Składa
się z planszy o wym. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm oraz 12
wyjmowanych obrazków o wym. 5 x 5 x 0,4 cm.
Znakomicie rozwijają umiejętność łączenia faktów
poprzez rozpoznawanie obrazów. Obrazki z dziećmi
wykonującymi różne czynności, należy przyporządkować
w odpowiedniej kolejności do obrazka
przedstawiającego przedmiot charakterystyczny dla
danej pory roku (wazon z kwiatami, zamek z piasku,
halloweenową dynię, bałwana). Poprawnie ułożone
obrazki tworzą historyjkę.

4
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Puzzle
magnetyczne ubranka, farma,
samochody

Wspaniała zabawa zarówno dla chłopców, jak i
dziewczynek. Polega na układaniu kolorowych
elementów na tablicy magnetycznej. Dzieci mogą ułożyć
na podstawie załączonych kart 8 podstawowych
zestawów lub zestawiać elementy dowolnie, według
własnej wyobraźni. wym. planszy 24 x 17 cm, 41 elem.

8

4 sztuki - puzzle ubranka
4 sztuki - puzzle farma

4 sztuki - puzzle samochody
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Gra – czyj to cień

Układanka polega na dopasowywaniu wizerunków
zwierząt i postaci do ich cieni. Gra w rewelacyjny sposób
łączy w sobie zabawę i naukę. Oddając w ręce dziecka tą
grę sprawiasz, że rozwija ono swoją wyobraźnię i ćwiczy
spostrzegawczość. Dodatkowym atutem gry jest fakt, że
w przyjemny sposób uczy maluszka umiejętności
kojarzenia i porównywania graficznych kształtów z
rzeczywistymi przedmiotami. 48 kolorowych tafelków z
wizerunkami zwierzątek i zabawnych bajkowych postaci
o wym. 7,5 x 7,5 cm, instrukcja

4
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Gra – cienie
warzyw
i owoców

Sensoryczna gra polegająca na rozpoznawaniu
poszczególnych warzyw i owoców schowanych w
torebce jedynie za pomocą dotyku, a następnie
umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach na
planszach (w łatwiejszej wersji- na kolorowych i w
trudniejszej- na czarno-białych). 36 elem. o wym. od 4
do 9 cm, 12 plansz o wym. 29,5 x 21 cm, torebka o wym.
37,5 x 25 cm

8
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Gra – czerwone
tabliczki

12 elementów drewnianych, które należy dopasować do
kształtów umieszczonych na tabliczkach. Dziecko
stymuluje w ten sposób zmysł dotyku, uczy się
rozpoznawać kształty i umie je dopasować do
wzorów.36 elem. o wym. od 2,5 do 5 cm, 12 tabliczek ze
wzorami o wym. 16 x 8 cm dla 1-4 graczy , elementy 3D
płaskie

4
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Zabawka
edukacyjna typu
„Paluszek” wraz z
poradnikiem

Gra przeznaczona do celów edukacyjnych,
wykorzystywana w terapii zaburzeń w sferach percepcji
wzrokowej, motorycznej oraz koordynacji wzrokoworuchowej. Gra jest ukierunkowana na kształcenie i
rozwój zdolności manualnych oraz rozwój zmysłów,

4

stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych.
Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i uwagi, odbiór
sensoryczny, pobudzenie kreatywności oraz relaks. Gra
polega na układaniu wzorów poprzez przesuwanie kulek
umieszczonych w pudełku przez otwory w spodniej
części pojemnika. 18 kart zadań, pojemnik z kuleczkami,
instrukcja.
W skład zabawki edukacyjnej dołączona jest książka
kierowana do nauczycieli. Podręcznik stanowi
inspirującą pomoc przy wykorzystaniu gry typu
PALUSZEK w przedszkolu. Zawiera podpowiedzi i
wskazówki, jak na wiele różnych sposobów można bawić
się i uczyć pomocą edukacyjną typu PALUSZEK. Format
książki: B5, 130 str.
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Karty do percepcji
wzrokowej

Karty do ćwiczeń z zakresu percepcji wzrokowej. Karty z
różnokolorowymi kropkami ukrywają różne wzory, które
stają się widoczne w zależności od nałożonego filtra
kolorystycznego. 24 dwustronne kart o wym. 15 x 15 cm
, 6 filtrów o wym. 13 x 13 cm

4
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Kwadraty
fakturowe

Kwadraty fakturowe stymulują u dziecka rozwój zmysłu
dotyku (są miękkie, szorstkie, śliskie, puszyste itd.). 20
kwadratów o 10 różnych fakturach (płótno, sztruks, juta,
kokos, sztuczna trawa, welur, skaden, satyna, krótkie i
długie futerko) • 2 rozmiary: do stóp (25 x 25 cm) i do
rąk (11 x 11 cm) • gr. od 0,5 do 1 cm.

4
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Zestaw
sensorycznych
piłeczek

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą do
ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. 20 piłek, śr. od
4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o
wym. 32 x 40 cm

4
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Pakiet sensoryczny

Zestaw mieści się w pojemniku wykonanym z tworzywa
sztucznego, zamykanym na zatrzask, bardzo przydatny
w każdym domu. Duży i pojemny, ale jednocześnie
łatwy do przemieszczania dzięki kółkom i wygodnej

1

rączce. Kolor transparentny.
Skład zestawu:
• Sensoryczne piłeczki świecące - 1 zestaw. Zestaw
kolorowych piłeczek sensorycznych, które świecą
podczas odbijania ich. Dzięki nieregularnej
powierzchni odbijają się pod różnym kątem. - 4 szt. śr. 7 cm
• Klepsydra sensoryczna - 1 sztuka. Po odwróceniu
klepsydry kolorowy żel powoli spływa na dno,
wym. 8 x 20 cm
• Piramida dźwięków - 1 sztuka. Pryzmy wydające
różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie
wśród nich par. Pary są dodatkowo oznaczone
punktami tego samego koloru. Gra ćwiczy percepcję
i pamięć. - 12 elem. (6 par)
• Młynek-pozytywka - 1 sztuka. Lekka, metalowa
puszka, w której umieszczony jest mechanizm
grający. Dziecko kręcąc korbką słyszy wydobywające
się z zabawki dźwięki, które przypominają
przyjemne dla ucha "melodyjne pstrykanie".
Zabawka stymuluje układ słuchowy oraz usprawnia
rączkę dziecka. Dźwięk wydobywający się z puszki
ma kojący wpływ na dzieci pobudzone i agresywne.
Śr. 7,5 cm, wys. 11 cm
• Dzwonki z rączką, 1 zestaw. Zestaw metalowych
dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi
rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. - 8 sztuk,
dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm
• Kastaniety z rączką, 1 szt. Wykonane z drewna, dł.
21 cm, wym. klapsa ruchomego 9,5 x 4,5 cm
• Marakasy - 1 para. Wykonane z drewna, wym. 20,5
x 5,5 cm
• Ocean - 1 sztuka. Podczas poruszania
przemieszczające się wewnątrz metalowe kuleczki
imitują dźwięk szumu fal. - śr. 25 cm
• Dzwoneczki na rękę - 2 sztuki. 4 dzwoneczki
umieszczone na nylonowej taśmie, dł. taśmy 23 cm,
śr. dzwonka 2 cm
• Sensoryczne misie – 1 zestaw. To sympatycyne
misie, które można przytulać, dotykać i jednocześnie
wykorzystywać do różnorakich zabaw
sensorycznych, stymulujących zmysł dotyku.
Znajdujące się we wnętrzu przytulanek różnorodne
wypełnienia (kamyki, ziarna grochu, ryżu itp.)
dostarczą dziecku wielu dotykowych stymulacji.
Dołączone do zestawu elementy w postaci 2
kompletów woreczków i szaliczków pozwolą nam na
wzbogacenie stymulacji sensorycznej różnymi
zabawami, w oparciu o porównywanie,

•

•

•

•
•
•

•

wyszukiwanie, zestawianie czy odgadywanie. 5
misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą
rodzajem wypełnienia, 5 brązowych woreczków o
dł. boku 8 cm, każdy z wypełnieniem
odpowiadającym jednemu z misiów, 5 woreczków w
różnych kolorach o dł. boku 8 cm, każdy
odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z misiów,
5 kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi
misia, kolory woreczków odpowiadają kolorom
szaliczków)
Dotykowa loteryjka, 1 sztuka. Drewniane elementy
do rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt
wylosowany z woreczka należy dopasować do
właściwego szablonu. Gra stymuluje zmysł dotyku,
pobudza wyobraźnię. - wym. kartonowych
szablonów 8 x 8 cm - 24 elem. o wym. 4,5 x 6,5 x 0,9
cm woreczek
Fakturowe obrazki - 1 zestaw. To propozycja
pomocy stymulująca zmysł dotyku, rozwijająca
słownictwo, pamięć i uwagę słuchową.
Przeznaczona jest dla maluchów, ale może być
również wykorzystywana w terapii dzieci z różnego
rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju. Zestaw
składa się z 25 płytek - obrazków przedstawiających
przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka, które
można podzielić na 5 grup powiązanych tematycznie
(zabawki, jedzenie, ubrania, zwierzęta, przedmioty
codziennego użytku). Obrazki zostały przedstawione
przy pomocy materiałów o różnej fakturze (3
rodzaje: pluszowa, aksamitna i gładka) i kolorze na
pojedynczych płytkach MDF. - wym. 13 x 16 cm
Fakturowa opaska z kulką - 1 sztuka. Opaska
wykonana z fragmentów materiałów o różnych
fakturach. Dodatkowo wewnątrz opaski ukryto
kulkę, którą można przesuwać. Śr. ok. 20 cm, szer.
6,5 cm
Świecąca tęczowa piłeczka - 1 sztuka. Gumowa
piłka świeci po odbiciu od powierzchni podłogi,
ściany, itp. Śr. 6,5 cm
Piłeczka Pajączek duża - 1 sztuka o śr. 11 cm
Zestaw sensorycznych piłeczek - 1 zestaw. Zestaw
piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do
ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. - 20 piłek śr. od 4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej
tkaniny o wym. 32 x 40 cm
Fakturowe kwadraty - zestaw podstawowy - 1
sztuka. Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z
pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte
antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z

•

•

•

•

•

•

kwadratami usprawniają motorykę i rozwijają zmysł
dotyku. Kwadraty można dotykać, a także chodzić
po nich. Wym. elem. 40 x 40 cm - 6 szt. Wypełnienia
i pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko, krótkie
futerko, groch, folia, chropowata guma
Mata z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia 1 sztuka Kolorowa mata z tkaniny bawełnianej,
złożona z 5 kieszeni zamykanych na rzep. Można
umieszczać w nich różne wypełnienia (np. groch,
szeleszczącą folię, piankę, koraliki). Taka pomoc
sensoryczna pozwoli dzieciom rozwijać zmysł dotyku
oraz percepcję wzrokową. Wym. elem. 38,5 x 38,5
cm, dł. 205 cm
Woreczki do maty z kieszeniami - 3 sztuki., 1 szt
Bawełniane woreczki z grochem, przeznaczone do
wypełniania maty z kieszeniami, sprzedawana
osobno). W jednej kieszeni zmieszczą się 3 szt. wym. 33 x 11 x 3 cm
Kładka, 1 szt. Zestaw tworzący tor do ćwiczeń na
równowagę. Podstawy mogą być ustawiane w
pionie i w poziomie. - 5 płaskich elementów o wym.
95 x 11 x 2 cm - 5 podstaw z zaczepami z drewna o
wym. 28 x 14 x 5 cm
Mozaika w drewnianym pudełku - 1 sztuka. Rozwija
spostrzegawczość i twórcze myślenie. Drewniane
klocki mozaiki służą do odtwarzania i tworzenia
licznych wzorów oraz kombinacji kształtów i
kolorów. 40 elem. w kształcie rombów i trójkątów w
5 kolorach - książeczka z 48 wzorami o wzrastającym
stopniu trudności
Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowodźwiękowe - 1 szt. W tej publikacji znajduje się 20
zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz
karty ze zdjęciami. Dziecko słucha kolejno trzech
dźwięków i układa rozrzucone przed nim obrazki w
odpowiedniej kolejności. Jeśli dziecko prawidłowo
rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma
nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem.
Zagadki dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku,
takich jak najczęstsze zjawiska pogodowe czy
lubiane przez maluchy zwierzęta. Dzięki zabawie
dziecko rozwija umiejętność koncentracji na
dźwięku, spostrzeganie i pamięć słuchową.
Rozwiązywanie zagadek może być także doskonałym
sposobem wzbogacania słownictwa. - format: B5 zeszyt A5, 8 str. - 20 plansz dwustronnie
drukowanych, kolorowych - płyta CD ,plastikowe
kieszonki - oprawa: teczka
Dysk sensoryczny do balansowania, 1 szt. Dysk do

•

•

balansowania ciałem, do nauki utrzymania
równowagi. Ma wypustki sensoryczne oraz
zagłębienia umożliwiające utrzymanie się na dysku.
Wykonany z bardzo trwałego tworzywa. - śr. 36 cm grubość 4,5 cm - kolor niebiesko-czarny maksymalne obciążenie 135 kg ,
Poznajemy dźwięki, 1 szt. Dzięki tej pomocy już
bardzo wcześnie możemy ćwiczyć z dziećmi uwagę
słuchową, koncentrację, umiejętność
identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz
pamięć słuchową. Pomoc jest skonstruowana
zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Z
powodzeniem można ją wykorzystywać podczas
zabawy z dziećmi już od 2. roku życia, także z tymi w
wieku szkolnym. Jest doskonałym narzędziem do
konstruowania zabaw stymulujących rozwój
analizatora słuchowego. Pomaga także w terapii
opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej,
dysleksji, mowy dzieci z zaburzeniami słuchu,
autyzmem czy zaburzeniami centralnego
przetwarzania słuchowego. - 96 obrazków z
postaciami - symbolami kategorii (cicho - głośno;
wysoko - nisko; szybko - wolno; smutno - wesoło) o
wym. 8,3 x 8,3 cm - 4 plansze kontrolne - 16 kart z
wzorami sekwencji
Piłka sensoryczna 75 cm - 1 sztuka Piłki do terapii i
rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na
powierzchni. Zapewniają stymulację dotykową. Śr.
75 cm - maksymalne obciążenie 550 kg
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Zestaw puzzli
drewniane 4 pory
roku:
Wiosna
Lato
Jesień
Zima

Układanki drewniane przedstawiające daną porę roku.
Ułatwieniem są małe fragmenty podpowiedzi na
podkładce. Kolorowe puzzle stymulują koordynację
wzrokowo-ruchową oraz rozwój mowy.
16 elem.; wym. 1 układanki 28 x 28 x 0,7 cm;
W skład zestawu wchodzą 4 układanki z porami roku.

4
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Uczymy się
rysować krok po
kroku - zwierzęta,
chłopiec

Zestaw zawiera karty ze wzorami oraz planszę
wielokrotnego użytku, po której pisze się załączonym
mazakiem. Gdy rysunek jest skończony lub coś nie
wyjdzie, możemy w łatwy sposób zetrzeć go ściereczką.
• wym. opakowania: 21,5 x 21,5 x 3 cm
• plansza o wym. 21 x 21 x 1 cm
• 24 karty z instrukcją rysowania linia po linii
• mazak

4

• ściereczka
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Gra - ćwiczę
oddech

Cztery zabawne gry, w trakcie których dziecko ćwiczy
intensywność, siłę i kierunek oddechu, co pozwala mu
kształtować prawidłowy tor oddechowy. Gry są
szczególnie zalecane do wzmacniania mięśni narządów
mowy i mają na celu poprawienie wymowy fonemów i
zapobieganie błędom wymowy. Wym. planszy - boisko
do piłki nożnej
22 x 25 x 6 cm , 8 piłeczek styropianowych o śr. 3 cm

4
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Pomoc
dydaktyczna Dmuchajka

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania
aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego.
Ćwiczy kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru
oddechowego, a ponadto jest wspaniałym sposobem na
rozwinięcie umiejętności koncentracji. Poprzez zabawę
uczy spokoju i ekonomicznego zużywania powietrza.
Drewniana pomoc jest w pełni higieniczna,
przeznaczona do wielokrotnego użytku w gabinetach
logopedycznych, przedszkolach oraz domu. Zabawka
logopedyczna wykonana jest z drewna bukowego, śr. 6
cm, wys. 5 cm, różne kolory,
4 sztuki, 4 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm , 4 słomki

4
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Pomoc
dydaktyczna Wibrator
logopedyczny

Wibrator logopedyczny stanowi doskonałe uzupełnienie 2
w profesjonalnej terapii zaburzeń mowy rozszerzając
wachlarz czynności terapeutycznych.
W komplecie z wibratorem dołączone są dwie końcówki
masujące Łyżeczka Miękka Gładka + Łyżeczka Twarda
Gładka. Wibrator wyposażony jest w praktyczny gwint
ułatwiający montaż i wymianę końcówek masujących.
Zestaw zawiera:
• Wibrator logopedyczny
• Dwie końcówki masujące ( Łyżeczka Miękka Gładka
oraz Twarda Gładka)
• Pudełko do przechowywania zestawu

112

Pomoc
dydaktyczna – gra
typu rymowanki

Wśród kolorowych obrazków gracze odnaleźć muszą jak
najwięcej takich, które się rymują. Gra kształtuje tak
ważne umiejętności jak synteza sylabowa wyrazów,
umiejętność analizy, percepcja słuchowa oraz
koordynacja wzrokowo- słuchowo- ruchowa. Gra składa
się z 72 kartoników z obrazkami, klepsydry, instrukcji

4
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Pomoc
dydaktyczna Sensoryczne misie

Misie, które można przytulać, dotykać i jednocześnie
wykorzystywać do różnorakich zabaw sensorycznych,
stymulujących zmysł dotyku. Znajdujące się we wnętrzu
przytulanek różnorodne wypełnienia (kamyki, ziarna
grochu, ryżu itp.) dostarczą dziecku wielu dotykowych
stymulacji. Dołączone do zestawu elementy w postaci 2
kompletów woreczków i szaliczków pozwolą nam na
wzbogacenie stymulacji sensorycznej różnymi
zabawami, w oparciu o porównywanie, wyszukiwanie,
zestawianie czy odgadywanie.
• 5 misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą
rodzajem wypełnienia
• 5 woreczków o dł. boku 8 cm, każdy z wypełnieniem
odpowiadającym jednemu z misiów
• 5 woreczków w różnych kolorach o dł. boku 8 cm,
każdy odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z
misiów
• 5 kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi
misia, kolory woreczków odpowiadają kolorom
szaliczków)
• misie w różnych kolorach (brązowy, beżowy, szary)

2
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Pomoc
dydaktyczna Tworzenie
reprezentacji
danego desygnatu
- rzeczowniki

Wiele dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii ma
trudności z tworzeniem pojęć i reprezentacji danego
desygnatu. Ta z pozoru prosta umiejętność polega na
dostrzeganiu zjawiska, iż jedno słowo oznacza
(najczęściej) konkretny desygnat. Desygnaty te mogą
mieć jednak wiele reprezentacji różniących się między
sobą szczegółami, np. słowo pies oznacza zwierzę, które
ma cztery łapy, szczeka itd., a reprezentacje samego
desygnatu różnią się między sobą, bo pies może być
mały, duży, z ogonem długim, krótkim itd. Pomocne w
zrozumieniu tego zjawiska będą ilustracje i ćwiczenia

2

zawarte w tej pomocy.
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Pomoc
dydaktyczna Domino
logopedyczne

Pomoc dydaktyczna składa się z dwóch zestawów:
przyimków i przysłówków. W obu przypadkach na
kartonikach domina na jednej części znajduje się słowo
będące ćwiczoną częścią mowy (np. przysłówek), a na
drugiej rysunek przedstawiający inny przysłówek.
Zadaniem graczy jest nazwać wszystkie przysłówki i
odpowiednio dobrać wyrazy do obrazków, tak aby
utworzyły ciąg domina.
Zestaw składa się z 24 kartoników, o wymiarach 10 x 5
cm (w tym 12 przymiotników i 12 przysłówków).

4
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Pomoc
dydaktyczna Sekwencje zdarzeń

13 serii po 4 zdjęcia: urodziny, kąpiel, sok
pomarańczowy, fryzjer, mycie rąk, lody, prezent itd.
Pomoc rozwija zmysł obserwacji, uczy odczytywania
kluczowych informacji z obrazka, rozumienia związków
przyczynowo-skutkowych, opowiadania i wyjaśniania.
52 karty o wym. 21 x 15 cm

4
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Pomoc
dydaktyczna - Gra
typu „Znajdź
różnice i ułóż 1”

Każda seria oznaczona jest na rewersie numerem. Na
każdym kolejnym obrazku pojawia się jeden nowy
element. Zadaniem dziecka jest spostrzec różnice
między obrazkami i ułożyć je w odpowiedniej kolejności
zgodnie z liczbą wzrastania elementów na obrazku.
Świetna pomoc do stymulacji rozwoju mowy,
spostrzegania wzrokowego oraz myślenia przyczynowo skutkowego. 73 karty tworzące 15 serii składających się
z 4 do 6 obrazków o wym. 9 x 9 cm

4
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Pomoc
dydaktyczna – Gra
typu „Znajdź
różnice i ułóż 2”

Każda seria oznaczona jest na rewersie numerem. Na
każdym kolejnym obrazku pojawia się jeden nowy
element. Zadaniem dziecka jest spostrzec różnice
między obrazkami i ułożyć je w odpowiedniej kolejności

4

zgodnie z liczbą wzrastania elementów na obrazku.
Świetna pomoc do stymulacji rozwoju mowy,
spostrzegania wzrokowego oraz myślenia przyczynowo skutkowego. 73 karty tworzące 15 serii składających się
z 4 do 6 obrazków o wym. 9 x 9 cm
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Pomoc
dydaktyczna - Gra
dźwiękowa - bim
bom

Gra o dźwiękach i o słuchu. Loteryjka bim bom zawiera
plansze pełne dźwięków. Jest sala koncertowa,
rozśpiewane przedszkole, gwarna ulica i bajkowa wieś.
Do gry dołączona jest płyta CD na której nagrane są
dźwięki. Gracze muszą odgadnąć ich źródło. 4
dwustronne plansze 32 kółeczka, płyta CD, dla 2-4
graczy

4
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Pomoc
dydaktyczna - gra
typu „Poznajemy
dźwięki”

Dzięki tej pomocy już bardzo wcześnie możemy ćwiczyć
z dziećmi uwagę słuchową, koncentrację, umiejętność
identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz pamięć
słuchową. Pomoc jest skonstruowana zgodnie z zasadą
stopniowania trudności. Z powodzeniem można ją
wykorzystywać z dziećmi już od 2 roku życia, ale także z
tymi w wieku szkolnym. Jest doskonałym narzędziem do
konstruowania zabaw stymulujących rozwój analizatora
słuchowego oraz pomocą dydaktyczną w terapii
opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dysleksji,
mowy dzieci z zaburzeniami słuchu, autyzmem, czy
zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. 96 obrazków z postaciami - symbolami kategorii (cicho głośno; wysoko - nisko; szybko - wolno; smutno wesoło) o wym. 8,3 x 8,3 cm - 4 plansze kontrolne - 16
kart z wzorami sekwencji

4
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Pomoc
dydaktyczna Zestaw tabliczek ze
szlaczkami - 3
sztuki

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i
grafomotorycznych. Jest to ciekawa pomoc edukacyjna,
której celem jest przygotowanie dziecka do nauki
pisania. Rysowanie po szlaczkach stymuluje koordynację
wzrokowo–słuchowo–ruchową, rozwija sprawność ręki,

4

koncentrację uwagi. W skład zestawu wchodzą 3
tabliczki wykonane z drewna z różnymi wzorami w
kolorach: żółty, zielonym i czerwonym. Wymiar jednej
tabliczki 30 x 21 cm
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Pomoc
dydaktyczna Zestaw tabliczek ze
szlaczkami wraz z
ołówkami

6 dużych, dwustronnych tabliczek z ciekawymi
rysunkami, łatwymi i trudniejszymi wzorami i znakami
literopodobnymi narysowanymi linią kropkowaną.
Rysowanie po linii stymuluje rozwój sprawności
grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
koncentracji, utrwala nawyk pisania od lewej do prawej
strony. Do rysowania najlepiej służą białe ołówki . wym.
36 x 30 cm
Zestaw składa się z 6 tabliczek oraz 12 białych ołówków

4
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Pomoc
dydaktyczna typu
moje sylabki
wczesna nauka
czytania metodą
symultanicznosekwencyjną.
Zestaw 1

Zestawy ćwiczeń Moje sylabki powstały z myślą o
przedszkolakach, a Zestawy zostały opracowane tak, by
mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i
pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz w czasie
nauki i zabawy z dziećmi. Seria jest doskonałą pomocą w
pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i
dyslektycznymi.
• 1 sztuka - Zestaw 1 , który zawiera: samogłoski;
wyrażenia dźwiękonaśladowcze; pierwsze
sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t,
d; wyrazy do czytania globalnego; zestawy
samogłoska plus sylaba otwarta; wyrazy
dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
zadania i proste teksty. teczka: A4, 64 karty,
broszura z opisem metody i poleceniami do
ćwiczeń
• 1 sztuka - Zestaw 2, który zawiera sylaby
otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n; zestawy
samogłoska + sylaba otwarta; wyrazy do
czytania globalnego; wyrazy dwusylabowe
zbudowane z sylab otwartych; zdania i proste
teksty. teczka: A4 ,37 kart, broszura z opisem
metody i poleceniami do ćwiczeń
• 1 sztuka - Zestaw 3, który zawiera sylaby
otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t,
d, f, w, s, z, k, g, j, n; wyrazy czytane globalnie;
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Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4

•
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Pomoc
logopedyczna moje układanki
Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4

Moje układanki to pomoce edukacyjne dla dzieci
uczących się czytać. Polecane także dla dzieci z grupy
ryzyka dysleksji. Zestawy zawierają materiał podzielony
zgodnie z kolejnymi etapami symultanicznosekwencyjnej metody wczesnej nauki czytani prof.
Jagody Cieszyńskiej. To uzupełnienie serii Moje sylabki,
pozwala na zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne
w nauce czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby
w formie zabawy wykorzystać wszystkie możliwości
dziecka. format: A5, 14 obrazków i wyrazów
podzielonych na sylaby, broszura z opisem metody i
poleceniami do ćwiczeń. Zestaw składa się z 21
kompletów. W skład każdego kompletu wchodzą
następujące elementy: obrazek przecięty obrazek z
podpisem, podpis - cały wyraz do czytania globalnego
sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby
•
•
•
•
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Pomoc
dydaktyczna Diagnoza jąkania u

pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i
zamkniętych; zdania i teksty. teczka: A4, 58 kart,
broszura z opisem metody i poleceniami do
ćwiczeń
1 sztuka - Zestaw 4, który zawiera sylaby
otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch,
h, ł, c, dz, cz, dż; krótkie wyrazy jednosylabowe;
wyrazy czytane globalnie; pseudowyrazy
zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
teksty, krzyżówki sylabowe. teczka: A4, 52 karty,
broszura z opisem metody i poleceniami do
ćwiczeń

4

1 sztuka - Zestaw 1 - Moje układanki (dwie
sylaby otwarte)
1 sztuka - Zestaw 2 - Moje układanki (trzy sylaby
otwarte)
1 sztuka - Zestaw 3 Moje układanki (dwie
sylaby: sylaba otwarta i zamknięta obudowana
spółgłoskami)
1 sztuka - Zestaw 4 (dwie sylaby: sylaba
zamknięta obudowana spółgłoskami i sylaba
otwarta)

Narzędzie DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku
przedszkolnym daje wszechstronny obraz dziecka z
niepłynnością mówienia. Tak szerokie narzędzie jest

1
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dzieci w wieku
przedszkolnym

ewenementem nie tylko w Polsce. Pozwala na
przyjrzenie się dziecku z różnych perspektyw.”

Pomoc
dydaktyczna typu
Bambikowe
logoprzygody

„Bambikowe Logoprzygody” to program multimedialny
przygotowany z myślą o dzieciach w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być
wykorzystywany podczas terapii prowadzonej przez
logopedę lub pedagoga przedszkolu czy szkole. Celem
programu jest stymulowanie rozwoju mowy i języka
dziecka. Program posiada bardzo ciekawą i kolorową
szatę graficzną. Jest bardzo prosty w obsłudze. Materiał
językowy wykorzystany w większości ćwiczeń podawany
jest w formie losowej więc dziecko ma możliwość
wielokrotnego powtarzania zadania i nie uczy się
odpowiedzi na pamięć. Zaletą Bambikowych
Logoprzygód jest również fakt, że zawarte w nim
ćwiczenia są dostosowane do dzieci, które jeszcze nie
czytają - po najechaniu kursorem na tekst czyta go
lektor lub materiał językowy podany jest w formie
graficznej. Część tekstu podzielona jest kolorami na
sylaby, co stanowi duże ułatwienie dla dzieci, które
umiejętności czytania jeszcze dobrze nie opanowały. W
programie zastosowano również jednolity dla
wszystkich zadań system motywacyjny. Odpowiednie
sygnały dźwiękowe informują dziecko o poprawności
wykonania zadania, czasami na ekranie pojawia się
Smok Bambik lub inna NIESPODZIANKA, często słychać
słowną pochwałę lub w przypadku kilku
nieprawidłowych odpowiedzi motywator np.
Następnym razem na pewno się uda!
W skład zestawu wchodzą:
• Pendrive z programem - licencja 1 stanowiskowa
• słuchawki dwukanałowe
• 70 naklejek
• książeczka postępów dziecka
Całość składa się z sześciu części.
Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający
konkretną umiejętność. Z Bambikowymi
Logoprzygodami możemy pracować nad:
• usprawnianiem praksji oralnej wykonując ćwiczenia
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artykulacyjne przygotowane w formie 20 mini filmików.
Każdy z nich przedstawia dziecko wykonujące wybrane
ćwiczenie usprawniające prace języka i/lub warg.
Długość czasu trwania ćwiczenia/filmiku możemy
dostosować do możliwości dziecka. Na filmikach
niektóre dzieci radzą sobie z zadaniami lepiej inne
gorzej, ale razem z nimi łatwiej będzie dziecku przed
monitorem wykonywać wielokrotne ruchy języka, warg i
dotrwać do końca wybranego czasu, który odmierza
zegar znajdujący się obok ekranu;
• poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego
dzięki ćwiczeniom słuchowym takim jak: „ Różnicowanie
dźwięków niewerbalnych” - np.: cicho - głośno, wysoko nisko, szybko - wolno; „Co słyszysz po kolei - pamięć
słuchowa wyrazów”, gdzie dziecko ma możliwość
wyboru liczby słów do zapamiętania od 2- 6. Dzieci
najpierw słuchają słów, a następnie układają
odpowiadające im obrazki w takiej samej kolejności.
Obrazków jest o jeden więcej niż wypowiedzianych
słów, więc nie jest to takie proste. „Słyszę i rozumiem”,
czyli rozpoznawanie słów w szumie. Jest to forma
treningu słuchowego. Dziecko najpierw dokonuje
wyboru liczby słów od 2- 4, a następnie po usłyszeniu
słowa w szumie ma wybrać odpowiadający mu obrazek
spośród znajdujących się na ekranie. „Co słychać w
wyrazie” to również zabawa z możliwością wyboru
rodzaju ćwiczenia tj. określania nagłosu lub wygłosu
wyrazu oraz skoncentrowania się w ramach wybranej
grupy na pracy z samogłoskami lub spółgłoskami.
„Różnicowanie dźwięków mowy”, gdzie możemy wybrać
jedną z dwóch grup ćwiczeń i pracować na sylabach lub
wyrazach. Po usłyszeniu sylaby lub wyrazu zadaniem
dziecka jest rozpoznawać, która z prezentowanych u
dołu ekranu liter odpowiada głosce występującej w
usłyszanej sylabie lub usłyszanym słowie. W ramach
każdej z tych grup możemy z dzieckiem pracować z
dźwiękami różniącymi się dźwięcznością bezdźwięcznością (w-f) oraz zestawami typu sz - s - ś itp.
„Rytmy”. To 3 rodzaje ćwiczeń. Dziecko może nauczyć
się tu rozpoznawać rytm i wskazywać pasujący do niego
układ graficzny; określać, czy dwa rytmy są takie same
czy różne lub po wysłuchaniu rytmu spróbować
samodzielnie ułożyć go na ekranie. „Rymy”. To również
zestaw 3 grup zadań. Dzieci ćwiczą tu odnajdywanie par
słów, które rymują się; szukają rymu do
zaprezentowanego słowa; uzupełniają zdania wyrazami,
tak aby powstała rymowanka.;
• wymową w oparciu o grupę ćwiczeń mających na celu

wspieranie dziecka w pracy nad poprawą artykulacji.
Każda z proponowanych głosek może być utrwalana w
izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie,
śródgłosie i wygłosie), w zwrotach dwuwyrazowych.
Zabawy z głoskami polegają na powtarzaniu,
samodzielnym wybrzmiewaniu i nazywaniu obrazków.
Na poziomie zdania pracujemy z dziećmi nad
różnicowaniem głosek typu „sz - s”. Mamy tu również
możliwość autokorekty, czyli wysłuchania i oceny
poprawności własnych wypowiedzi przez dziecko. Nieco
bardziej rozbudowana jest część ćwiczeń dotycząca
głoski „r”. Zawiera ona ćwiczenia wstępne do tej głoski,
wyrazy w których głoska r występuje po określonych
głoskach t, d, p, b, k, g; wyrazy z głoską „r” między
samogłoskami oraz głoskę „r” w zwrotach
dwuwyrazowych i zdaniach.;
• wzbogacaniem słownictwa dzięki poznaniu
„Przeciwieństw” - czyli przymiotników określających
przeciwstawne cechy desygnatów oraz określaniu cech
rzeczowników. Dzieci poznają tu też treść przysłów i
nauczą się ich znaczeń;
• rozwijaniem kompetencji językowych wykonując
zadania dające dzieciom możliwość wyszukiwania i
poprawiania błędów logicznych i gramatycznych w
zdaniach; opisywania ilustracji oraz uzupełniania
tekstów opowiadań wyrazami w odpowiedniej formie
gramatycznej;
• Ostatnia z części Warto tu zajrzeć zawiera
podstawowe informacje o warunkach prawidłowego
rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych
oraz dyplomy do wydrukowania.
Program współpracuje z:
•
•

komputerem posiadającym ekran dotykowy
tablicą interaktywną

Wymagania systemowe: 1. Windows XP 32/64-bit +
Service Pack 3 + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo
1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta
dźwiękowa 2. Windows Vista/7/8 64-bit + DirectX 9.0c
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 2GB, Video RAM
1GB, karta dźwiękowa 3. Mac OS X 10.7 64-bit procesor
min. Core Duo 1.2GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB,
karta dźwiękowa 4. Linux Ubuntu 14.04 z bibliotekami:
SDL2, Swscale 2, AVformat 54, AVcodec 54, AVutil 52

procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video
RAM 512MB, karta dźwiękowa

127

Pomoc
dydaktyczna –
tańczące chusty
Pomoc
dydaktyczna –
tańczące chusty
Pomoc
dydaktyczna –
tańczące chusty
Pomoc
dydaktyczna –
tańczące chusty
Pomoc
dydaktyczna Zegar organizujący
czas

Materiał: nylon wymiary 40 x 40 cm, kolor: żółty
fluorescencyjny

50

Materiał: nylon wymiary 40 x 40 cm, kolor:
pomarańczowy fluorescencyjny

50

Materiał: nylon wymiary 40 x 40 cm, kolor: różowy

50

Materiał: nylon wymiary 40 x 40 cm, kolor: niebieski

50

Ten nietypowy zegar pozwala zrozumieć dzieciom
długość upływającego czasu. Zegar ze specjalną tarczą i
mechanizmem zegara pozwala zilustrować dzieciom
przedział czasowy: 5, 10, 15 i 30 minutowy. Podczas
pracy określamy " czerwony, zielony, niebieski czy żółty
czas" na wykonanie zadania, ustawiając ręcznie
wskazówkę na początku odpowiedniego koloru. Ten
nietypowy zegar pozwala zrozumieć dzieciom długość
upływającego czasu.
• średnica zegara36 cm
• produkt wymaga baterii (w zestawie)

4
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Pomoce
dydaktyczne Kolorowe poduchy
„emocje”

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV łatwej do
utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Kształt: koło,
różne kolory. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich
uczuć jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie,
zadowolenie, strach. W zestawie 6 sztuk o wymiarach:
śr. 30 cm, wys. 8 cm

4
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Pomoc
dydaktyczna „Trzymaj język za
zębami” –
ćwiczenia
artykulacji głosek

Pomoc ta została pomyślana tak, aby terapeuta mógł
oddziaływać na wszystkie sfery rozwoju psychicznego
dziecka, a nie skupiać się wyłącznie na utrwalaniu
artykulacji szeregu zębowego. Ćwiczenia utrwalania
głosek zębowych zostały połączone z zadaniami
stymulującymi rozwój operacji umysłowych.

2
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zębowych

Umiejętność przeprowadzania kategoryzacji, czyli
ćwiczeń dotyczących budowania i uzupełniania zbiorów
tematycznych, wykluczanie elementów z szeregu oraz
myślenie przez analogię są niezbędne do opanowania
czytania i pisania. Ponieważ zdolności dokonywania
klasyfikacji w oparciu o stwierdzone przez dziecko
podobieństwa między bodźcami są podstawowym
wymiarem inteligencji, ćwiczenia adresowane są
również do tych terapeutów, którzy pracują z dziećmi
dyslektycznymi, niesłyszącymi oraz z dziećmi z innymi
zaburzeniami komunikacji językowej. Zadania zawarte w
publikacji można wykorzystać do stymulacji procesów
myślowych dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
Zaletą proponowanych ćwiczeń jest niewątpliwie fakt,
że powtarzanie wyrazów z głoskami zębowymi odbywa
się w trakcie innych zadań. W ten sposób dziecko może
świadomie pracować nad samodzielnym korygowaniem
swoich wypowiedzi także poza gabinetem
logopedycznym.
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Zabawka Drewniane tory z
pociągiem

Zestaw solidnie wykonanych drewnianych torów, z
pociągami i innymi akcesoriami w komplecie. Zabawki
rozwijają kreatywność i zapewniają dziecku świetną
rozrywkę - samodzielną lub z przyjaciółmi.
1 zestaw składa się z:
• 2 pociągów składających się z 3 elementów
• 61 torów i 67 dodatkowych akcesoriów
• 128 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 25,5 x
4,3 x 4 cm
• wym. całkowite 110 x 88 x 19 cm

8
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Zabawka Drewniane tory z
pociągiem

Zestaw solidnie wykonanych drewnianych torów,
z pociągami i innymi akcesoriami w komplecie. Zabawki
rozwijają kreatywność i zapewniają dziecku świetną
rozrywkę - samodzielną lub z przyjaciółmi.
1 zestaw składa się z:
• wym. całkowite 50 x 42,5 x 10 cm
• 2 elementowy pociąg

8

•
•
•

31 torów
8 dodatkowych akcesoriów
59 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 17 x 9,5
x 1,5 cm
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Zabawka Drewniany garaż
z pojazdami

Drewniany piętrowy, kolorowy garaż z szeregiem
akcesoriów: windą, myjnią, dystrybutorem paliwa i
lądowiskiem dla helikoptera na dachu. Dodatkowo w
zestawie 3 samochody i helikopter. Wymiary całkowite
39,2 x 27,8 x 24,8 , wym. helikoptera 8 x 5 x 4,7 cm,
wym. samochodów 5,3 x 3 x 2,5 cm.

4
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Zabawka Drewniany parking
z akcesoriami

Materiał: drewno, płyta MDF, akcesoria w zestawie,
wymiary garażu: 40 x 50 x 47 cm. 3 poziomy
parkowania, lądowisko, w zestawie 4 autka + helikopter,
ruchoma winda dla aut sterowana za pomocą górnego
podnośnika, stacja paliw, myjnia z miękkimi szczotkami,
ruchomy szlaban wjazdowy, bezpieczne, zaokrąglone
narożniki, pomalowany ekologicznymi
farbami bezpiecznymi dla dzieci.

4
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Zabawka - auto
policyjne z
figurkami

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.
Długość pojazdu: 26 cm

12
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Zabawka ciężarówka
policyjna

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w
zmywarce.
• dł. 25 cm

12
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Zabawka - Samolot
pasażerski

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.
• dł. 30 cm

12
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Zabawka Pojazd z 2 figurkami i noszami w komplecie. Są
Ambulans z
wykonane z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
figurkami i noszami wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa

12

są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć w
zmywarce. Długość pojazdu: 28 cm
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Zabawka Wywrotka
z figurkami

Pojazd z 2 figurkami w komplecie. Jest wykonany z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.
Wymiar pojazdu 26 x 16 x 16 cm

12
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Zabawka Samochód
osobowy
z figurkami

Pojazd z2 figurkami w komplecie. Jest wykonany z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.
Wymiar: długość 30 cm

12
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Zabawka - Autko
edukacyjne

Pojazd z klockami do wkładania na naczepę. • 2
figurki • 3 klocki w kształcie figur geometrycznych •
dł. 25 cm

12
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Zabawka Samochódśmieciarka z
pracownikami

Pojazdy z 2 figurkami i koszem na śmiecie w
komplecie. Są wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują
powierzchni. Można je myć w zmywarce.
• dł. 25 - 28 cm

12
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Zabawka Samochód – Straż
pożarna

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Pojazd posiada
wysuwaną drabinę. Są wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują
powierzchni. Można je myć w zmywarce.
• dł. 35 cm
• od 12 miesięcy

12
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Zabawka Wywrotka

Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię
ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo
kolorowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą konstrukcją i
dużą wytrzymałością. Różne kolory. - wys. 65 cm - dł. 40
cm

12
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Zabawka Samochód betoniarka

Kolorowe auto typu betoniarka. Samochód ma kręcący
się bęben. - wym. 38 cm. Wykonane z tworzywa
sztucznego

12
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Zabawka Samochód
drewniany – straż
pożarna

Prosty i solidny drewniany samochodzik straży pożarnej
z metalowymi osiami kół to idealna zabawka dla
najmłodszych dzieci. Dzięki dużemu uchwytowi na górze
pojazdu maluch z łatwością może jeździć nim po
podłodze i zabrać go ze sobą w inne
miejsce.wym. 15,5 x 5,4 x 12 cm.

12
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Zabawka - Pojazdy,
droga i znaki
drogowe - 100

Zestaw zawiera 85 elem. torów do budowy drogi, 6
znaków drogowych i 9 pojazdów o długości 7 cm,
wszystko w plastikowym wiaderku z wieczkiem i rączką.
Pojazdy są wykonane z wysokiej jakości miękkiego
plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z białego
tworzywa są ciche i nie rysują powierzchni. Wykonane z
tworzywa sztucznego.
Wym. wiało patka do pderka: 33 x 32 x 31 cm

4
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Zabawka –
skrzynka
budowniczego

Skrzynka wykonana z drewna zawierająca narzędzia do
majsterkowania to wspaniała pomoc dla małego
konstruktora. Zabawa polega na skręcaniu i rozkręcaniu
elementów. Skrzynka na narzędzia, 2 drewniane
nakrętki, 4 drewniane podkładki w różnych kształtach, 5
drewnianych śrub, drewniany młotek, drewniany
śrubokręt, drewniany klucz, wym. 26 x 16,5 x 14 cm

12
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Zabawka - Wózek
z gondolą

Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów
w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.
Wym. 58 x 38 x 61 cm

12
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Zabawka - Wózek
dla lalek z drewna

Wózek wykonany z najwyższej jakości drewna
bukowego, bardzo stabilne i bezpieczne. Wym. 48 x 43 x
30 cm. Kolorystyka biało - różowa

8
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Zabawka Gaworząca lalka

Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek
wydaje 4 różne dźwięki. dł. 36 cm

12
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Zabawka - Lalka
chłopiec

Miękka lalka (chłopiec) wykonana z wysokiej jakości
materiałów. Wysokość 56 cm.

12
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Zabawka - Lalka
dziewczynka

Miękka lalka (dziewczynka) wykonana z wysokiej jakości
materiałów. Wysokość 46 cm.

12

157

Zabawka - Lalka
szmaciana , różne
kolory

Miękkie lalki do przytulania. Różne kolory włosów i
ubranek, dł. 36 cm

12
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Zabawka - Klocki
drewniane ZOO –
50 elementów

Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna,
zapakowane w poręczne wiaderka z twardego kartonu z
plastikową przykrywką i uchwytem. Każdy zestaw
zawiera obrazkową instrukcję z przykładowymi
konstrukcjami. Zestaw zawiera:

8

•
•
•
•

50 elementów o wym. od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x
1,4 cm
8 żywych kolorów z różnymi wzorami
11 kształtów
opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm.
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Zabawka Drewniane klocki –
50 elementów

Wspaniały zestaw kolorowych, wykonanych z
naturalnego drewna klocków to idealna, rozwijająca
wyobraźnię zabawka. W skład zestawu wchodzi 50
klocków o różnych kształtach. Wym. 21 x 15,5 x 12 cm

8
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Zabawka - Klocki
budowlane

Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji.
Elementy pomalowane w różne
wzory. Ćwiczą motorykę i
koncentrację. 26 elementów.

8

Wymiary 14,5 x 14,5 x 14 cm.
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Zabawka - Klocki
wafle – 170
elementów

Klocki wafle – klocki konstrukcyjne wykonane z
miękkiego, przypominającego gumę materiału.
Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność
oraz całkiem nowe możliwości. Wszystkie klocki z tej
serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze
sobą zwiększając możliwości zabawy Klocki dają się
wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Różne,
żywe kolory. 170 szt. Wymiary klocka: 10 x 10 x 1 cm.
Klocki zapakowane w kartonie

4
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Zabawka - Klocki
tradycyjne

Kolorowe klocki z tworzywa sztucznego, w różnych
wymiarach i kształtach. Przeznaczone dla dzieci od 2 lat.
Podstawa do klocków wym. 40 x 28 x 4 cm; w zestawie
47 klocków o wym. od 6 do 25 cm.

4
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Zabawka - Klocki
konstrukcyjne

Klocki z tworzywa sztucznego o tradycyjnym sposobie
łączenia. Duże elementy pozwalają na szybkie
konstruowanie. Wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm, 240
elementów

4
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Zabawka - Klocki
wafle
216 elementów

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają
możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji.
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala
łączyć zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy.
Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm , 216 elementów w kartonie

4
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Zabawka - Mini
klocki budowlane

Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa
sztucznego, w pięknych, tęczowych kolorach. Idealny dla

8

większej grupy dzieci. Klocki są zapakowane w poręczne,
kartonowe pudło. 120 elem. o wym. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm,
40 elem.
o wym. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm, wym. pudła 78 x 39 x 39 cm
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Zabawka - Klocki
typu CLICS

Nowoczesne klocki Clics różnią się od tradycyjnych
klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje
możliwość budowy zarówno płaskich, jak i
przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych
kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią
budowniczego. Są wykonane z polipropylenu,
bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego
użycia w każdych warunkach. Do zestawów dołączono
instrukcje budowy. Wym. klocka 5 x 5 cm. Zestaw składa
się z 412 klocków, 63 akcesoriów, Wym. opak. 40 x 29 x
24 cm – pudełko plastikowe z pokrywą.

8
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Zabawka - Klocki
350 elementów

Klocki wykonane z miękkiego gumowego materiału.
Zestaw składa się z 350 elementów. Wymiary klocków:
2-8 x2-1 cm

16

168

Zabawka - Klocki
cegły – 33
elementy

Wykonane z dobrej jakości tworzywa sztucznego –
plastik w 4 kolorach: żółty, zielony, czerwony, niebieski.
W skład zestawu wchodzą 33 klocki o wymiarach:

16

•
•
•
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Zabawka - Klocki
typu LEGO DUPLO

15,5 x 15,5 x 9,5 cm – 6 sztuk
31 x 15,5 x 8 cm – 3 sztuki
31 x 15,5 x 9,5 cm – 24 sztuki

Liczba elementów: 65, materiał plastik, wymiar
opakowania: 180 x 179 x 370 mm

24
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Zabawka - Klocki
typu LEGO CALSSIC

Liczba elementów: 790, materiał: plastik, waga z
opakowaniem: 1,59 kg.

12

171

Zabawka - Klocki
rozwijające
naśladowanie

Klocki rozwijające umiejętność naśladowania wzoru.
Zestaw elementów do nakładania na podstawy z
trzpieniami. 4 kształty i 3 kolory dają możliwość wielu
kombinacji. Przeznaczony do zabaw manipulacyjnych,
rozwijania wyobraźni przestrzennej, nauki sortowania,
utrwalania znajomości kolorów i nazw figur
geometrycznych.
• 48 elem. Z tworzywa sztucznego o 4 kształtach , 3
kolorach, o wym. od 3 x 4 cm do 6 x 5,5 cm
• 4 podstawy o wym. 19 x 16 x 7 cm i śr. trzpieni 1,7 cm
• 20 kart o wym. 16,5 x 23 cm
• 12 przezroczystych podstawek do kart o śr. 3,2 cm

12

Klocki w opakowaniu kartonowym.
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Zabawka - Klocki
magnetyczne

Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami
neodymowymi. Za pomocą trójkątów, kwadratów,
pięciokątów i innych kształtów, można zbudować
wspaniałe trójwymiarowe budowle, począwszy od
prostych figur, skończywszy na pomysłowych
budowlach. Zestawy różnią się ilością elementów i
zawartością (różne kształty). Niektóre zestawy zawierają
koła, dzięki który można zbudować również pojazdy. To
kreatywne klocki, które dają nieograniczone możliwości
zabawy. Klocki kształtują i rozwijają wyobraźnię dziecka.
wym. elem ok. 12 cm, od 6 lat. 12 trójkątów, 24
kwadraty, 2 sześciokąty, 8 kół

16
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Zabawka - Klocki
drewniane

Zestaw 300 klocków wykonanych z
certyfikowanego drewna lipowego pochodzącego z
polskich upraw hodowlanych.
Zestaw klocków zapakowany jest w worek żeglarski

8

wykonany z grubej bawełny
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Zabawka Drewniana kasa

Kasa sklepowa to pomoc do zabaw tematycznych
np. w sklep. pomoże maluchowi poznać podstawy
samodzielnego robienia zakupów. Zabawka jest
wykonana z drewna. Wymiary: 19, 5 x 21 x 15 cm

4
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Zabawka –
drewniana waga
sklepowa

Wykonana z drewna waga to pomoc do zabaw
tematycznych np. w sklep. Wymiary: 18,5 x 20,5cm.

4
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Zabawka - Wózek
na zakupy

Wózek na zakupy wykonany z drewna. Kolorowy koszyk
na zakupy został polakierowany i pomalowany
bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy, które
zadowolą każdego użytkownika. Wózek posiada 4
drewniane kolorowe koła. Wymiary: 48 x 30 x 41, 5 cm

4
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Zabawka - Walizka
małego lekarza

Zestaw lekarskich akcesoriów w praktycznej walizce.
Wykonany z tworzywa sztucznego. Zawiera aż 14
różnych elementów. • wym. akcesoriów od 48 x 10 cm
do 5 x 3 cm • wym. walizki 27 x 24 x 5 cm

4
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Zabawka - Deska
do prasowania

różne wzory, wym. 46 x 21 x 45,5 cm

4

179

Zabawka - Żelazko

Wykonane z tworzywa sztucznego. Wyjmowany zbiornik
z odkręcanym kurkiem (można wlać wodę i spryskiwać).
Można kręcić pokrętłem. Żelazko wydaje dźwięk i świeci
światło (na rączce znajduje się przycisk). • wym. 19 x 10
x 12 cm • różne kolory

4
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Zabawka - Pralka

Wykonana z tworzywa sztucznego. Otwierana klapa,
wysuwany wsyp proszku do prania. 3 wieszaczki w
komplecie. Pralka wydaje dźwięk i świeci światło (po
prawej stronie znajduje się przycisk ON/OFF). • wym. 14
x 10 x 19 cm

4
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Zabawka Odkurzacz

Wykonany z tworzywa sztucznego. Górną klapkę można
zdjąć. Odkurzacz wydaje dźwięk i świeci (w górnej części
znajduje się przycisk ON/OFF) • wym. 20 x 14 x 11 cm •
dł. rury 35 cm • dodatkowa przedłużająca rurka o dł. 25
cm

4
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Zabawka - Zestaw
małej fryzjerki

W zestawie: suszarka, prostownica, grzebień, szczotka, 2
lusterka, 4 spinki. • wym. elem. od 4 x 2 cm do 15 x 17
cm. Przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego.

4
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Zabawka - Zestaw
naczyń
metalowych do
zabawy – 8 sztuk

Zestaw emaliowanych garnków z pięknym tradycyjnym
wzorkiem. 3 różnej wielkości garnki z przyborami
kuchennymi sprawiają że gotowanie staje się pasją.
Zestaw składa się z:
patelnia o śr. ok. 10 cm
2 garnki o śr. ok. 7 i 9 cm
3 narzędzia do nakładania posiłków o dł. ok. 12 cm

8
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Zabawka Metalowy zestaw
do herbaty

Kolorowy serwis do herbaty z motywem kwiatów,
wykonany z metalu. Zestaw składa się z:
4 talerzyki
4 podstawki

8

4 kubki
dzbanek
Wymiary elementów: 4 - 8 cm
Taca o wymiarach: 24 x 16 cm
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Zabawka - Zestaw
sztućców

Zestaw różnokolorowych sztućców z tworzywa
sztucznego. Zestaw składa się z:
4 widelce
4 noże
4 łyżki
4 łyżeczki
pudełeczko na sztućce z przegródkami
długość elementów do 15 cm

8
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Zabawka - Zestaw
produktów
spożywczych

Imitacje produktów spożywczych z tworzywa sztucznego
odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod
względem kształtu i koloru. Idealnie nadają się dla dzieci
do zabaw tematycznych np. w sklep lub dom.
Zestaw składa się z: 48 sztuk produktów spożywczych o
długości od 8 do 11,5 cm

4
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Zabawka - Zestaw
żywności – 120
elementów

Imitacje produktów spożywczych z tworzywa sztucznego
odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod
względem kształtu i koloru. Idealny zestaw do zabaw
tematycznych np. w sklep, w dom. 120 elem. • wym. od
11 x 3,5 x 3,5, do 5 x 3 x 0,2 cm

4
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Zabawka - Zestaw
produktów
spożywczych –
drewniane
warzywa do
krojenia

Doskonała pomoc do zabaw tematycznych np. w dom,
w sklep itp.
Dzieci, które wyjątkowo lubią obserwować co się dzieję
w kuchni mogą spróbować swoich sił na drewnianej
desce z warzywami, których części połączone są za
pomocą rzepa. Wymiary warzyw: 14 x 3cm. Dzięki

4

zastosowaniu rzepa powstaje opór, jak przy
prawdziwym krojenia. Zabawka pobudza wyobraźnię
dziecka i wspomaga koordynację ręka - oko. W czasie
zabawy dziecko ćwiczy swoją zręczność i bezpiecznie
opanowuje umiejętność krojenia nożem.Zestaw składa
się z: deska do krojenia, drewniany nóż, ogórek, cebula,
marchewka, pomidor, ziemniak, kukurydza, zielona
papryka, Wymiary deski: 29 x 16 cm
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Zabawka - Zestaw
produktów
spożywczych –
drewniane owoce
do krojenia

Zabawa z drewnianymi owocami do krojenia pomoże
dziecku wyrobić zdrowe nawyki żywieniowe, rozwinie
wyobraźnię i kreatywność, a także umiejętności
manualne i koordynacyjne. W zestawie znajduje się
łącznie 13 elementów. Wymiary owoców 10 x 2 cm
Owoce – pomarańcza, jabłko, cytryna, gruszka, ananas i
truskawka podzielone są na dwie części, pomiędzy
którymi znajdują się rzepki. Do zestawu dołączono
drewniany, tępy nóż, za pomocą którego dziecko może
kroić składniki na pyszną, owocową sałatkę! Wszystkie
elementy zestawu są drewniane i pokryte wyłącznie
bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami i barwnikami

4
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Zabawka - Ekspres
do kawy

Wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana górna
klapka. Czajnik w komplecie. Ekspres wydaje dźwięk i
świecą światła (po prawej stronie znajduje się przycisk
ON/OFF). Wym. 16 x 13 x 21 cm, Wymiary czajnika 13 x
8 x 10 cm

2
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Zabawka - Mikser

Wykonany z tworzywa sztucznego. Podnoszona górna
2
część. Miska w komplecie. Mikser wydaje dźwięk i świeci
(w górnej części znajduje się przycisk ON/OFF). Wym. 18
x 13 x 18 cm, Wym. miski 13 x 6 cm
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Zabawka Drewniany domek
z wyposażeniem

Duży, drewniany domek mający sześć pokoi i ruchome
schody to mnóstwo pomysłów na ciągłą zabawę.
Wymiary. 60 x 30 x 73,5 cm.
Domek jest wyposażony w mebelki do kuchni, łazienki,
sypialni i salonu.

8
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Zabawka Drewniany domek
z mebelkami

Domek wykonany z drewna do samodzielnego złożenia
o wym. 40,5 x 26,5 x 37 cm, 10 śrub o dł. 4 cm, 17
mebelków o wym. od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 5,5 x 3,2 cm,
drabina o wym. 19 x 6 x 1,5 cm

4
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Zabawka - Łopatka
do piasku krótka

Wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach: 22,5 x
7,5 x 7,5 cm. Różne kolory

50
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Zabawka - Łopatka
do piasku długa

Wykonana z tworzywa sztucznego o długości 55 cm.
Różne kolory

50
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Zabawka - Grabki
do piasku

Wykonana z tworzywa sztucznego o długości 36 cm.
Różne kolory

50

197

Zabawka Wiaderko do
piasku

Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokości 36 cm.
Różne kolory

50
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Zabawka - Zestaw
foremek do piasku
- zamek

Zestaw kolorowych foremek do piasku wykonanych z
tworzywa sztucznego w 7 różnych kształtach (elementy
zamku), wykonanych z tworzywa sztucznego wysokiej
jakości. Umożliwiają uformowanie na piasku pięknego
zamku. 7 szt. , wym. od 21 x 12 x 10,5 cm do 23 x 23 x
16 cm. Zamek ściana – 2 wieże, most , zamek kątowy,
zamek ściana 1 wieża itp.

20
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Zabawka - Foremki
do piasku

Foremka wykonana z tworzywa sztucznego. Kształty:
drzewo, lokomotywa, wywrotka, domek). Wymiary ok.
16 x 13 x 4 cm.

50
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Zabawka - Komplet
pacynek z torbą

Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz
z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia.
Torba jest wyposażona w uchwyt, ekspres
umożliwiający całkowite otwarcie i rozłożenie torby, a
także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim
miejscu. Dzięki temu można także przymocować w sali
otwartą torbę, a pacynki pozostawione na widoku będą
zachęcały dzieci do częstej zabawy. 14 pacynek o wys.
od 22 do 30 cm wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm
,wym. otwartej torby 63 x 96 cm
W skład zestawu wchodzą:
• Pacynka mama – wysokość 26 cm
• Pacynka tata – wysokość 27 cm
• Pacynka dziewczynka – wysokość 26 cm
• Pacynka chłopiec – wysokość 27 cm
• Pacynka dziadek – wysokość 26 cm
• Pacynka babcia – wysokość 29 cm
• Pacynka czerwony kapturek – wysokość 30 cm
• Pacynka wilk – wysokość 22 cm
• Pacynka leśniczy – wysokość 30 cm
• Pacynka królowa – wysokość 27 cm
• Pacynka król – wysokość 30 cm
• Pacynka księżniczka – wysokość 27 cm
• Pacynka książę – wysokość 30 cm
• Pacynka smok – wysokość 22 cm

4
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Zabawka - Komplet
pacynek - zawody

Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody.
Pacynki zostały wykonane z przyjemnego w dotyku,
miękkiego materiału, natomiast ich ubrania z filcu. •
wys. 26 - 28 cm, 10 szt.
W skład zestawu wchodzą:
• Pacynka lekarz
• Pacynka pielęgniarka
• Pacynka strażak
• Pacynka nauczycielka,
• pacynka kucharz
• pacynka policjant
• pacynka listonosz
• pacynka prawnik
• pacynka mechanik
• pacynka fryzjerka

4
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Zabawka - Zestaw
rękawic pacynek

Zestaw pacynek - rękawiczek z postaciami zwierząt.
Pacynki zostały wykonane z przyjemnego w dotyku,
miękkiego materiału, natomiast ich ubrania z filcu. •
wym. Ok. 22 cm, 7 szt.

4

W skład zestawu wchodzą:
•
•
•
•
•
•
•

Pacynka – rękawica motylek
Pacynka – rękawica biedronka
Pacynka - rękawica żabka
Pacynka – rękawica świnka
Pacynka rękawica krówka
Pacynka – rękawica koń
Pacynka – rękawica kotek

Doskonałe pacynki do zabaw teatralnych, inscenizacji,
grania scenek rodzajowych.
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Zabawka - Teatrzyk
1

Teatrzyk o wym. 900 x 650 x 1700 mm, wykonany z
płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. W górnej
części nadstawka z aplikacjami w kształcie słońca i
choinki, po środku niebieska kurtyna wykonana z
tkaniny bawełnianej. Poniżej szafka wys. blatu 660 mm z
4 otwartymi półkami. Boki szafki wyposażone w
aplikacje z elementami fakturowymi oraz kolorowe
aplikacje w kształcie kwiatów, trawy i drogowskazu. Z
tyłu szafki, w dolnej części zamocowany materiałowy
przybornik (zielony) z kieszeniami (pomarańczowe), w
których można umieścić pacynki i inne akcesoria
przydatne w trakcie przedstawień.

2
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Zabawka - Teatrzyk
2

Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF.
Kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej. W
górnej części nadstawka w kształcie domku, po środku
niego znajduje się kurtyna z obrazkiem drzwi i okna.
Kurtyna wykonana z tkaniny bawełnianej. Poniżej szafka
wys. Blatu 660 mm z 4 otwartymi półkami. Boki szafki
wyposażone są w aplikacje z elementami fakturowymi w
kształcie kota i psa.
• wym. 90 x 65 x 158 cm
• wys. blatu 66 cm

2
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Zabawka Bezprzewodowa
wytwornica typu
Ibiza do baniek
mydlanych wraz z
płynem

Doskonała wytwornica tworząca ogromną ilość baniek.
Możesz jej używać gdziekolwiek tylko zechcesz, a to
wszystko za sprawą wbudowanego akumulatora. Jest
idealnym rozwiązaniem dla zabaw w przedszkolu.
Wytwornica ma wbudowaną baterię litową 2A, uchwyt
do zawieszenia, łatwy dostęp do zbiornika, pilot, zużycie
energii: 25W, zasilanie: 8.4Vdc via 100-240Vac,
50/60Hz, rozmiar: 235 x 200 x 215mm

2

•

Waga: 1,9 kg

Wytwornica posiada wbudowany akumulator. Dla
prawidłowego działania podłączamy wytwornicę do
zasilania żeby naładować akumulator. Następnie
odłączamy urządzenie od zasilania i korzystamy z
wytwornicy mobilnie, tylko na zasilaniu
wewnętrznym/akumulatorowym.
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Zabawka - Zestaw
dzikich zwierząt min. 10 elem.

Figurki dzikich zwierząt wykonane z tworzywa
sztucznego. Zestaw – min. 10 elem. Wym. ok. 7 x 3 x 6
cm

6
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Zabawka - Zestaw
zwierząt
gospodarskich –
min. 10 elem.

Figurki zwierząt gospodarskich wykonane z tworzywa
sztucznego. Zestaw – min. 10 elem. Wym. ok. 7 x 3 x 6
cm

6

208

Zabawka - Puzzle
maxi – motywy
bajkowe - 24
elementy, różne
motywy

Puzzle 24 elementów z bohaterami bajek. Puzzle
stworzone specjalnie z myślą o dzieciach powyżej 3 roku
życia. Układankę tworzą 24 bardzo duże puzzlowe
elementy, dzięki czemu dzieci poradzą sobie z
samodzielnym ułożeniem obrazka. Zabawa rozwija
zdolności manualne, spostrzegawczość i daje radość
samodzielnego tworzenia.

20

Do produkcji Puzzli Maxi użyto materiałów
ekologicznych i płótnowanego papieru eliminującego
odbijanie światła, co gwarantuje bezpieczeństwo i
radość zabawy.
Wymiary pojedynczego elementu: 13,0 x 13,0 cm
Wymiar po ułożeniu: 60 x 40 cm
Wymiary opakowania: 40,0 x 27,0 x 5,0 cm
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Zabawka - Puzzle –

Puzzle 30 elementów z bohaterami bajek. Po ułożeniu

20
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motywy bajkowe 30 elementy, różne
motywy

powstanie obrazek o wymiarach 27x20 cm. Wysoką
jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania
zapewnia kalandrowany papier odbijający światło,
pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi. Zabawa
rozwija zdolności manualne, spostrzegawczość i daje
radość samodzielnego tworzenia. Opakowanie –
pudełko tekturowe z obrazkiem do ułożenia.

Puzzle motywy
bajkowe 60
elementów, różne
motywy

Puzzle 60 elementów z bohaterami z bajek. Po ułożeniu
powstanie obrazek o wymiarach 33,5x23,5 cm. Wysoką
jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania
zapewnia kalandrowany papier odbijający światło,
pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi.

20

Wymiary opakowania pudełko kartonowe: 3x28x20 cm
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Zabwka - Kolorowa
mozaika 1

Pomoc edukacyjna rozwijająca u dzieci zdolności
manualne. Pudełko zawiera 56 nap w 4 pastelowych
kolorach o śr. 6,5 cm, podstawa o wym. 31,5 x 21,5 cm,
12 kart z zadaniami (10 z obrazkami, 2 z mozaikami).
Napy i podstawy wykonane z tworzywa sztucznego,
karty z zadaniami z kartonu.

20
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Zabawka Kolorowa mozaika
2

Podstawy do wpinania wraz z napami, które umożliwiają
wykonywanie ćwiczeń polegających na odtwarzaniu lub
tworzeniu obrazków i ciągów elementów z wybranych
kształtów i kolorów. Dzieci zapoznają się z kolorami,
figurami geometrycznymi, rozwijają zdolności manualne
oraz uczą się pracować z kartami zadań.

20

•

100 nap w 4 kolorach o śr. 3,5 cm
• 2 podstawy o wym. 31,5 x
21,5 cm
• 18 kart z zadaniami
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Zabawki –
drewniana
układanka

Układanka składa się z: grzybienia drewnianego
wykonanego z drewna bukowego, lakierowanego, o
wymiarach 39 x 10 cm, wysokość 42 cm, oraz kompletu
150 rolek wykonanych z tworzywa sztucznego w 8
kolorach: biały, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony,
fioletowy,
zielony i niebieski o średnicy 3,5 cmUkładanka rozwija
umiejętności manualne, rozwija wyobraźnię plastyczną i
pobudza koncentrację uwagi.
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Zabawka –
drewniana ósemka

Lekka, wykonana z bambusa dwustronna zabawka.
8
Jedna strona z torem prostym, druga z torem
ząbkowanym, który wywołuje niewielkie drgania rąk w
trakcie toczenia kulki. Toczenie po torze rozpoczynamy
od środka, w lewo do góry, przez środek w prawo do
góry i kończymy ponownie w środku. Ćwiczenia z
ósemką usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową,
wpływają korzystnie na orientację przestrzenną, pamięć,
koncentrację, rozróżnianie kierunków oraz wspomagają
terapię zaburzeń typu dysleksja i dysgrafia. Zestaw
zawiera 3 szklane kulki. Może się nią bawić dwoje dzieci
jednocześnie. wym. 47,5 x 21 cm
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Zabawka - Kula
zręcznościowa

Zabawka rozwijająca koordynację wzrokowo - ruchową.
Kula wykonana z tworzywa sztucznego z piłeczką w
środku. śr. 20 cm

8

216

Zabawka - Labirynt
zręcznościowy

Wykonana z drewna gra zręcznościowa. Umożliwia
zabawę dwójce dzieci jednocześnie - z każdej strony
zabawki znajduje się osobny labirynt. Gra polega na
przeniesieniu metalowej kulki po trasie labiryntu tak,
żeby nie wypadła z nosidełka (samochód lub lódź
podwodna). Nie jest to łatwe, bo nosidełkiem z kulką w
środku manipuluje się za pomocą dwóch sznurków
zakończonych drewnianymi koralikami. Zestaw zawiera
dwie metalowe kulki o śr. 1,2 cm, wym. 25,3 x 16,7 x
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16

34,4 cm
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Zabawki - Labirynt
zręcznościowy –
łódka

Dzieci z wielkim skupieniem i zapałem próbują toczyć
metalową kulkę, którą kładzie się na prowadnicy. Należy
tak sterować sznureczkami trzymającymi prowadnicę,
aby doprowadzić ją do samej góry i umieścić kulkę w
otworze oznaczającym jego wygraną (meta). Gra jest o
tyle trudna, że w planszy znajdują się otwory, przez
które źle prowadzona kulka wypada poza planszę i
zabawę trzeba rozpocząć od nowa. Po przejściu
pierwszej tablicy przechodzi się do następnej - nieco
trudniejszej, a na koniec pozostaje plansza
najtrudniejsza. Aby urozmaicić grę można zaprosić do
zabawy drugie dziecko. Wtedy każde z nich trzyma za
jeden sznureczek i muszą tak skoordynować swoje
ruchy, aby doprowadzić kulkę do miejsca oznaczającego
wygraną. Gra we dwoje to bardzo trudna i wymagająca
ogromnej zręczności zabawa. Można również
przeprowadzić małe zawody, gdzie wygrywa ten kto
dojdzie do celu najszybciej.
• 3 drewniane plansze o różnym stopniu trudności o
wymiarach ok. 30 x 24 cm
• metalowa kulka
• drewniana listwa i prowadnica połączone
sznureczkami
• podstawa o wymiarach ok. 24 x 9 cm
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Zabawka - Labirynt
zręcznościowy wycieczka po
górach

Drewniany labirynt do zabaw zręcznościowych:
indywidualnych, w parach i grupowych. Zabawa polega
na przemieszczaniu kuleczki poprzez umiejętne
manipulowanie sznureczkami. W jak najkrótszym czasie
dzieci mają przeprowadzić kuleczkę pomiędzy otworami
wzdłuż wyznaczonej trasy. Gdy jedną kulkę
przemieszcza dwoje dzieci zabawa staje się bardziej
emocjonująca, gdyż każde dziecko pociągając za
sznureczek musi współdziałać ze swoim partnerem, w
ten sposób rozwijając umiejętność współpracy,
koordynację i umiejętność ustalania wspólnej strategii.
Pomoc zapewnia doskonałą zabawę, a jednocześnie
pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Dziecko ćwiczy
koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową,
odpręża się i relaksuje. Labirynt jest składany, łatwy w
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przechowywaniu. Z tyłu, pomiędzy planszami,
zamontowana jest tkanina dzięki której kulka nie spada
na podłogę.
• 3 kolorowe kulki
• wym. 59 x 120 cm
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Zabawka - Labirynt
z magnesem ZOO

Zabawka rozwijająca umiejętności motoryczne dzieci.
Zabawa polega na tym, aby za pomocą magnetycznego
rysika przeprowadzić kulki po zawiłym labiryncie. Jest on
przykryty przezroczystą szybką pleksi.
• wym. 39 x 33 cm • dwa rysiki umożliwiają zabawę
dwojga dzieci jednocześnie
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Zabawka - Labirynt
z magnesem Autka

Zabawki, które ciekawie zajmą maluchom czas w
przedszkolu. Zabawa polega na tym, aby za pomocą
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym
labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką pleksi.
Labirynty magnetyczne to zabawki rozwojowe, które
ćwiczą umiejętności motoryczne dzieci.
• wym. 24,5 x 24,5 cm
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Zabawka - Labirynt
z magnesem Motylek

Zabawki, które ciekawie zajmą maluchom czas w
przedszkolu. Zabawa polega na tym, aby za pomocą
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym
labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką pleksi.
Labirynty magnetyczne to zabawki rozwojowe, które
ćwiczą umiejętności motoryczne dzieci.
• wym. 21,5 x 24 cm
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Zabawka - Labirynt
z magnesem - Żółw

Zabawki, które ciekawie zajmą maluchom czas w
przedszkolu. Zabawa polega na tym, aby za pomocą
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym
labiryncie. Jest on przykryty
przezroczystą szybką pleksi.
Labirynty magnetyczne to zabawki
rozwojowe, które ćwiczą
umiejętności motoryczne dzieci.
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• wym. 24,5 x 22,5 cm
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Zabawka - Gra
zawody

Gra jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich
lubiących dobrą zabawę w wesołym klimacie. Rozwija
pamięć, uczy koncentracji, zbliża rodzinę i uprzyjemnia
wolne chwile. Tym razem młody gracz ma okazję
zapoznać się z różnymi zawodami. Zestaw składa się z
48 sztywnych, twardych kartoników (24 pary) o
wymiarach ok. 7,5 x 7,5 cm, przedstawiających różne
zawody. Wymiary pudełka: 31 x 22 x 3 cm
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Zabawka Stempelki
zwierzęta

Zestaw 6 drewnianych pieczątek z wizerunkiem
zwierząt do kolorowania zapewni długie godziny
kreatywnej zabawy. W pudełku, oprócz stempli,
znajduje się zestaw 12 kredek oraz poduszka z tuszem.
Wymiary opakowania: 21 x 19,5 x 5,5 cm

8

225

Zabawka Stempelki środki
lokomocji

Zestaw 6 drewnianych pieczątek ze środkami
lokomocjido kolorowania zapewni długie godziny
kreatywnej zabawy. W pudełku, oprócz stempli,
znajduje się zestaw 12 kredek oraz poduszka z tuszem.
Wymiary opakowania: 21 x 19,5 x 5,5 cm
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UWAGA:
Zamawiający wymaga udzielania przez Wykonawcę na w/w przedmioty 24 miesięcznego
okresu gwarancji.

