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Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Wyposażenie Przedszkola Samorządowego 

przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach. 

 

Cz. 2. zamówienia pn. Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

 

Pomoce dydaktyczne ( zabawki-komplet edukacyjno-rozwojowy) 

 

 
Lp 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu J.m ilość 

1 miasto- żyje bezpiecznie 

Skrzynia jezdna z klockami drewnianymi 250 

elementów przeznaczona do budowania na dywanie 

miasta. W drewnianym pudle w kształcie miejskiego 

autobusu zgromadzone kolorowe klocki z obrazkami do 

budowy domów znaki drogowe, drzewa i krzewy, 

modele aut, postaci mieszkańców miasta.  

komplet 3 

2 układanki 

Zestaw 4 układanek 6-cio elementowych z drewnianym 

pudełkiem do przechowywania, 8 stojaczków do 

postawienia ramek. 

komplet 3 

3 piórnik z przybijanką 
Drewniane pudełko o wym. 20x30 cm z podkładką 
korkową i młotkiem drewnianym , kartoniki z figurami 

oraz drewniane figury do przybijanką.  
szt 12 

4 tabliczki 
Drewniane tabliczki z drewnianym pisakiem i wzorem 

szlaczka do kreślenia po wyznaczonym torze. 
komplet 6 

5 łóżeczko Drewniane łóżeczko z pościelą dla lalki komplet 6 

6 wózek z budką Wózek dla laki wykonany z drewna komplet 6 

7 matematyka 

Zestaw drewnianych klocków  1100 elementów w 

czterech pudłach tematycznych, do nauki matematyki 

metodą Gruszczyk Kolczyńskiej. 

komplet 3 

8 

przeczytam Ci mamo, 

zestaw pomocy 

dydaktycznych do nauki 

czytania metodą 
sylabową 

Zestaw 248 elementów do pracy z 12 dziećmi do nauki 

czytania.  
komplet 3 

9 klocki logiczne 

Zestaw 336 drewnianych klocków w podstawowych 

kształtach i kolorach do zabawy, w jezdnym 

drewnianym wózku. 

komplet 6 

10 

nowa piramida 

zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej 

Zestaw 4 gier planszowych wykonanych z drewna: 

plansza z piramidą zdrowego żywienia, plansze z 

talerzami, 24 piony, kostka, drewniane pudełko 32x42 

komplet 3 



11 sprzątanie świata 

Drewniana gra planszowa o wym. 50x50 cm. Żetony z 

obrazkami odpadów , samochody śmieciarki, kostka do 

gry . 

szt 3 

12 
zestaw instrumentów 

duży w walizce 

Produkt wspierający pracę z dzieckiem od 3 lat (m.in. do 

pracy dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi). Zestaw można będzie wykorzystać 
podczas zajęć muzykoterapeutycznych, które pozwalają 
na korekcję zaburzonych funkcji, stymulację rozwoju 

dziecka .  

1. walizka o wym. 27 x 38 x 12,5 cm 

2. 14 rodzajów instrumentów dla 17 dzieci: 

– tamburyn, śr. 15 cm – tamburyn z membraną, śr. 15 

cm 

– marakasy plastikowe, wym. 7 x 20 cm – talerze, śr. 9 

cm 

– kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm – kastaniety z rączką, dł. 

15,2 cm 

– trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm – rączka z 5 

dzwoneczkami, dł. 21 cm 

– drewniane – cymbałki z pałeczkami, wym. 38 x 4 cm 

– podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm – dzwoneczki na 

drewnianej rączce 

– tonblok z pałeczką, dł. 19 cm – małe dzwoneczki, 

wym. 7,5 x 8 x 4 cm 

komplet 6 

13 tory z kulką 

Plansze z labiryntem wykonane ze sklejki. Zabawa 

polega na poruszaniu 

kuleczki po torze. Wypadanie kulki uniemożliwia pleksi 

zamocowana na planszy. Zabawa usprawnia motorykę 
rąk i ćwiczy 

koordynację wzrokowo-ruchową. Wym. 31 x 22 x 1,5 

cm , od 3 lat 

komplet 3 

14 

edukacyjne puzzle 

warstwowe 

dziewczynka 

Człowiek: Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują 
budowę ciała chłopca 

i dziewczynki, - 28 elem. Wym. 29 x 14,5 x 2 cm 

komplet 6 

15 

edukacyjne puzzle 

warstwowe: Dziadek i 

babcia 

Podwójne puzzle ze sklejki lakierowanej pokazujące 

krok 

po kroku proces dorastania i starzenia się. 
-40 elem. Wym. 29 x 25 x 2 cm 

komplet 3 

16 nakładanka Świat 
Możliwość poznawania świata. -21 elem. Wym. 42 x 

33,5 x 1,5 cm 
szt 3 

17 
klocki mix 500 w 

kartonie 

Klocki mix 500 szt w kartonie wykonane z miękkiego, 

przypominającego w dotyku gumę materiału. 

Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność 
oraz całkiem nowe możliwości. Klocki dają się wyginać 
oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. 

- 500 szt. Wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm ,- kwadratowe 

,- od 3 lat 

komplet 3 

18 
klocki wafle wiejska 

zagroda 
- 216 elem. w kartonie o wym. 47 x 31 x 37,5 cm komplet 3 

19 klocki wafle 
Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm 48 klocków 

konstrukcyjnych – standardowych 
komplet 3 



20 klocki cyrkowe 

Klocki z tworzywa, z których można zbudować 
zabawne, jeżdżące piramidy z klaunów. - 40 szt., - 6 

kolorów , -wys. klauna 14 cm  

komplet 6 

21 klocki płatki śniegu 

Pozwalają w łatwy sposób łączenie umożliwiające 

stworzenie wielu ciekawych konstrukcji. - 90 szt., 5 

kolorów , śr. 6 cm,  od 3 lat 

komplet 6 

22 klocki figury 

W zestawie powinny się znajdować klocki w kształcie 

trójkątów, czworokątów, pięciokątów i sześciokątów 

foremnych, które pozwalają 
na tworzenie wielu ciekawych konstrukcji. Klocki 

pozwalają na budowanie 

brył, dzięki czemu dzieci w prosty sposób mogą uczyć 
się 
je tworzyć. -min. 180 szt., wym. 4 x 4 cm oraz 4,5 x 4,5 

cm 

komplet 6 

23 klocki doczepiane 

Ażurowe klocki do kreatywnej zabawy. Łącząc 

sześciany z ćwiartkami koła lub trójkątami 

równobocznymi można budować 
zwierzęta, pojazdy, domki itp. Zabawa rozwija twórcze 

myślenie, ćwiczy sprawność manualną. - min. 250 szt., 4 

kolory,  wym. 2 cm  

komplet 3 

24 klocki ZOO  

Klocki o różnorodnych kształtach, dające się łatwo 

składać. Zabawa stymuluje wyobraźnię i rozwija 

zdolności manualne dziecka. W zestawie powinny 

znajdować się główki zwierzątek (żyrafa, pies, kotek, 

koń, małpka, papuga, zając i słoń). Wym. od 2 x 2 cm do 

śr. 5 cm  

komplet 3 

25 warsztat budowniczego 

Realistycznie wyglądający warsztat.  Zestaw powinien 

mieć kształt krzesła. Wym. 55 x 28 x 81 cm, - 38 

drewnianych i plastikowych elem. 

komplet 3 

26 lalka szmaciana – Luna - dł. 46 cm szt 6 

27 lalka szmaciana – Ines - dł. 61 cm szt 3 

28 lalka szmaciana – Klara - dł. 61 cm szt 3 

29 przytulanka chatka 

Dwupiętrowy domek. Na parterze powinna się 
znajdować kuchnia 

i łazienka, a na piętrze taras oraz sypialnia. Mebelki oraz 

trzyosobowa rodzinka w komplecie. Wym. 47 x 25 x 44 

cm 

szt 3 

30 zestaw do kawy 

Zestaw dla 4 osób. 

1.   4 kubki , 4 łyżeczki,  4 talerzyki,  dzbanek do kawy 

2.  kubek na śmietankę, cukierniczka 

- wys. elem. do 18 cm 

komplet 3 

31 zestaw obiadowy 

Zestaw dla 4 osób. 

1.    4 widelce,  4 noże, 4 łyżki , 4 kubeczki, 4 talerze 

2.    rondel z przykrywką  
-dł. elem. do 15 cm 

komplet 3 



32 zestaw do herbaty 

Zestaw dla 4 osób. 

1.    4 filiżanki z podstawkami,  4 łyżeczki 

2.   kubek do śmietanki , cukierniczka 

3. dzbanuszek do herbaty , 

- wys. elem. do 12 cm 

komplet 3 

33 
akcesoria do pieczenia 

ciast 

Zestaw przyborów kuchennych. 

1.  6 foremek do ciast, miska, wałek do ciasta, nóż do 

krojenia pizzy, 

2.    2 łopatki do mieszania  

- dł. elem. do 28 cm 

komplet 3 

34 
akcesoria kuchenne z 

czajnikiem 

Zestaw przyborów kuchennych. 

1.    rondel, czajnik , patelnia , 2 łopatki do mieszania 

potraw 

- dł. elem. do 18 cm  

komplet 3 

35 toaletka księżniczki 

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z 

jedną szufladką na drobiazgi oraz dwoma schowkami na 

kosmetyki i akcesoria, 

ma bezpieczne lusterko (podklejone specjalną folią). 
Można ją łączyć z kolekcją bajkową 
Pałac: Wym. 65,5 x 41 x 96 cm 

- wys. blatu 50 cm 

- wym. 65,5 cm x 41 cm x 96 cm • od 3 lat 

komplet 3 

36 
zestaw małej fryzjerki – 

duży 

W zestawie: suszarka, prostownica, grzebień, szczotka, 2 

lusterka, 4 spinki. 

- wym. elem. od 4 x 2 cm do 15 x 17 cm 

komplet 3 

37 zestaw piękności  

W zestawie: grzebień, 2 lusterka, nożyczki, pomadka, 

puderniczka, cienie, 2 wałki, 4 spinki. 

- wym. elem. od 4 x 2 cm do 13,5 x 5 cm 

komplet 3 

38 zestaw małego medyka 

Walizka z niezbędnymi akcesoriami lekarskimi. 

13 akcesoriów w komplecie. 

- wym. walizki 19 x 10 x 12 cm 

- wym. akcesoriów od 5 x 6,5 cm do 47 x 12 cm 

komplet 3 

39 straganik z pojemnikiem 

Straganik wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, 

z kolorowymi elementami z płyty MDF. W tylnej części 

znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki, 

natomiast w przedniej części – 2 półki. 

- wym. 76 x 72 x 110 cm 

- wys. blatu 52 cm 

- wym. 76 cm x 72 cm 

komplet 3 

40 
remiza strażacka – 

zestaw 

Trzypiętrowa, drewniana remiza strażacka .Budynek 

posiada umeblowane pomieszczenie biurowe, jadalnię i 
sypialnię, oraz otwieraną bramą garażu 

i rurę strażacką. Zestaw zawiera helikopter, wóz 

strażacki i inne akcesoria 

- wym. opakowania: 62 x 48 x 12 cm, wym. produktu po 

złożeniu: 60 x 30 x 47,8 cm 

komplet 3 



41 
drewniane tory z 

pociągiem 129 el. 

-2 pociągi składające się z 3 elem.  

-61 torów i 67 dodatkowych akcesoriów 

- wym. całkowite 110 x 88 x 19 cm 

' 129 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 25,5 x 4,3 x 4 

cm 

komplet 3 

42 farma 

Dwupiętrowa farma wyposażona w windę, dźwig, 

otwierane drzwi, traktor z przyczepą oraz w zwierzątka. 

Dodatkowo do zestawu dołączone powinny być  
bezbarwną  wycinanką. Specjalny uchwyt w dachu 

umożliwiający wygodne przenoszenie złożonej zabawki. 

Wym. opakowania 59 x 39 x 15 cm 

komplet 3 

43 auta budowlane 

5 maszyn budowlanych, wśród których znalazły się: 
śmieciarka, ładowarka, betoniarka, wywrotka oraz 

walec. Dzieci powinny odnaleźć w nich sprzęt znany z 

prawdziwych placów budowy. Pojazdy powinny mieć 
realistyczny wygląd, przypominający prawdziwe 

pojazdy. Dodatkową atrakcją powinny być ruchome 

elementy jak np. łyżka w ładowarce, gruszka w 

betoniarce czy podnoszony kiper w wywrotce.  Podczas 

zabawy maluch powinien jednocześnie 

rozwijać wyobraźnię, sprawność motoryczną oraz 

koordynację ruchową. Całość wykonana z lekkiego, ale 

wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na 

warunki atmosferyczne.  

komplet 15 

44 dźwig Middle Truck 

Plastikowa ciężarówka-dźwig, wyposażona w obracane, 

podnoszone i wysuwane ramię ze sznurkiem z 

haczykiem. 

- wym. 40 x 17,5 x 26,5 cm 

szt 3 

45 
gigant traktor spychacz 

farmer 

Masywny i bezpieczny pojazd, dzięki czemu dziecko 

może np. usiąść na kabinie traktora i jeździć na nim 

odpychając się nogami. Zabawę uatrakcyjnia ruchoma 

łyżka traktora. Wykonanie z tworzywa sztucznego, 

odpornego na warunki atmosferyczne. 

- dł. 60 cm , maksymalne obciążenie 100 kg 

szt 3 

46 zestaw samochodów  zestaw różnych pojazdów średniej wielkości 20 szt komplet 6 

47 ścianki manipulacyjne 

3 ścianki z drewna z labiryntami o różnych kształtach 

pozwalające na zabawę 3 dzieci jednocześnie. 

Przesuwanie elementów po torze 

powinno rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową oraz 

ćwiczy sprawność rąk. 

- wym. ścianki 50 x 60 cm 

komplet 3 



48 patyczaki 

Zabawa ma polega na układaniu obrazków z patyczków. 

Dzieci mogą układać je według wzorów umieszczonych 

na planszach poprzez nakładanie, układanie na 

podstawie wzoru w mniejszej skali lub tworzyć własne 

kompozycje. 

- 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach: żółty, 

czerwony, niebieski, zielony o wym. 12 x 1,5 cm 

- 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o 

wym. 22,7 x 14 cm 

• instrukcja 

• dla 1–2 graczy 

• od 3 do 6 lat 

komplet 6 

49 skrzynki skarbów 

Skrzynkę można wykorzystać do ćwiczeń 
usprawniających dotyk lub zabaw w zgadywanie.  

Wykonana z lakierowanej sklejki. Wyposażona w 

otwory z rękawkami, przez które można wkładać ręce. 

- śr. otworów 9 cm • wym. 50 x 30 x 23 cm 

szt 3 

50 
fakturowa opaska z 

kulką 

Opaska wykonana z fragmentów materiałów o różnych 

fakturach. Dodatkowo wewnątrz opaski powinna być 
ukryta kulka, którą można przesuwać. 
- śr. ok. 20 cm • szer. 6,5 cm 

szt 9 

51 
stolikowe gry 

planszowe 

Zestaw różnych gier i układanek planszowych do zabaw 

stolikowych. 
szt 30 

52 książki dla dzieci Zestaw książek dla dzieci do dziecięcej biblioteczki szt 60 

53 puzzle Puzzle o różnej tematyce od 30 do 120 elementów szt 30 

 

 

 

B. Pomoce dydaktyczne Montessori (zestaw do sali dydaktycznej) 

 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Jm Ilość 

1 Zestaw inżynier Zestaw składający się z drewnianej deski z czteroma 

śrubami z krzyżowym wgłębieniem oraz z śrubokrętem 

do manipulacji. 

komplet 1 

2 Ramka garderobiana - 

sznurowadła 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z dziurkami jak w butach. 

Materiał rozwojowy wspomagający w praktycznym 

życiu. 

szt 1 

3 Ramka garderobiana- 

zapinki 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z zapinkami jak w spodniach. 

Materiał rozwojowy wspomagający w praktycznym 

życiu. 

szt 1 

4 Ramka garderobiana - 

klamry 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z klamerkami jak w pasku od 

spodni. Materiał rozwojowy wspomagający w 

praktycznym życiu. 

szt 1 

5 Ramka garderobiana - 

zamek błyskawiczny 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z zamkiem błyskawicznym. 

Materiał rozwojowy wspomagający w praktycznym 

życiu. 

szt 1 



6 Ramka garderobiana 

małe guziki 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z małymi guzikami. Materiał 

rozwojowy wspomagający w praktycznym życiu. 

szt 1 

8 Ramka garderobiana - 

taśmy 

Drewniana ramka o wymiarach 30x30 cm . Na ramce 

zainstalowany materiał z taśmami do wiązania. Materiał 

rozwojowy wspomagający w praktycznym życiu. 

szt 1 

11 Stanowisko na 6 ramek Drewniane pudełko- stojak do przechowywania 6 

ramek garderobianych. 

szt 1 

12 Różowa wieża 10 różowych, drewnianych kostek do układania w 

odpowiedniej kolejności jedna na drugą na platformie. 

Materiał rozwojowy pozwalający doświadczyć 
wielkości w trzech wymiarach.(Pojęcie objętości). 

Materiał powinien wspomagać poznanie stosunków 

pomiędzy rozmiarem , a wagą oraz kształci 

umiejętności motoryczne. Najmniejsza kostka ma 

wymiary 1x1x1xcm, największa kostka ma wymiary 

10x10x10cm. 

komplet 1 

13 Sortowanie kolorów i 

kształtów 

Drewniana skrzyneczka do sortowania kolorów i 

kształtów. 

szt 1 

14 Figury geometryczne - 

podstawa 

Podstawa geometryczna, służy do wprowadzenia 

dziecka w świat pierwszych podstawowych figur 

geometrycznych: kwadrat, koło czy trójkąt. Składa się z 

sześciu przegródek z ramkami i figurami. 

komplet 1 

15 Trójkąty konstrukcyjne Kompletny zestaw składający się z 5 pudełek. W 

każdym pudełku znajdują się trójkąty w różnych 

kształtach i kolorach. 

komplet 1 

16 Pary szorstkich 

tabliczek 

Materiał zapoznaje dziecko z właściwościami materiału 

i jest kontynuacją pracy z tabliczkami o powierzchni 

gładkiej i szorstkiej. Przeznaczony dla dzieci w wieku 

od 3,5 roku; Cele: poznać fakturę materiałów; Błąd 

kontroli: przez dotyk lub wizualnie; Dane dla 

materiału: Zestaw zawiera pudełko i dziesięć tabliczek 

z fakturą. 

komplet 1 

17 Kolorowe tabliczki -nr 1  Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami kolorów. Płytki 

z tworzywa z drewnianymi uchwytami, pudełko z 

pokrywką 

komplet 1 

18 Kolorowe tabliczki -nr 2 Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami kolorów. Płytki 

z tworzywa z drewnianymi uchwytami, pudełko z 

pokrywką 

komplet 1 

19 Kolorowe tabliczki -nr 3  Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami kolorów. Płytki 

z tworzywa z drewnianymi uchwytami, pudełko z 

pokrywką 

komplet 1 

20 Tabliczki stopniowania 

szorstkości 

Tabliczki stopniowania szorstkości. Rozmiar tabliczek: 

12 x 9 cm. W zestawie jest również drewniane pudełko 

do przechowywania tabliczek.  

komplet 1 

21 Tabliczki baryczne Zestaw składający się z trzech pudełek z tabliczkami 

barycznymi. 

komplet 1 



22 Tkaniny w pudełku zestaw nr 1 tkanin o różnej fakturze  komplet 1 

23 Kolorowe cylindry Za pomocą kolorowych cylindrów można nauczyć 
dzieci identycznych oraz różnych rozmiarów obiektów. 

Wymiary takie jak wysokość i średnica mogą być 
porównywane i pozwalają zauważyć podobieństwa. 

Cylindry odpowiadają wielkości butli. W zestawie 

znajdują się w sumie 4 drewniane skrzynie z 10 

cylindrami w każdej. Wymiary: każda skrzynia ma 

wymiary 15 x 15 x 7 cm. 

komplet 1 

24 Długie czerwone belki Zestaw długich czerwone belek ma na celu zrozumienie 

przez dzieci pojęcia długości. Najkrótsza belka ma 

dziesięć centymetrów. Kolejne są dłuższe odpowiednio 

o 10 cm, natomiast najdłuższa belka ma długość 1 

metra. Wymiary: 10 drewnianych belek o długości 

rosnącej co 10 cm, najkrótsza belka ma długość 10 cm, 

najdłuższa belka ma 1 m. Każdy belka ma 2,5 x 2,5 cm 

wysokości i szerokości. 

komplet 1 

26 Cylindry do osadzania Cztery drewniane belki z 10 cylindrami każdy, o 

zwiększającej się wielkości . 

komplet 1 

27 Brązowe schody Brązowe schody składające się z 10 klocków  z drewna 

bukowego układające się w schody. 

komplet 1 

28 Niebieskie trójkąty Zestaw drewnianych pudełek oraz 12 prostokątnych 

trójkątów równobocznych 

komplet 1 

29 Puszki szmerowe Dzieci pracując z puszkami szmerowymi rozwijają 
postrzeganie różnic. Dzięki pracy z pudełkami 

dźwiękowymi, dzieci rozwijają postrzeganie różnic w 

percepcji dźwięku. Materiał składa się z dwóch 

zestawów czerwonych oraz niebieskich polach, które 

wydają charakterystyczne dźwięki. Dzieci tworzą pary 

o kolorze pola czerwony-niebieski o takich samych 

generowanych dźwiękach. 

komplet 1 

30 Tabliczki szorstkie 

gładkie 

Materiał zapoznaje dziecko z właściwościami 

materiału. Cele: poznać fakturę materiału: szorstki-

gładki 

komplet 1 

31 Komoda geometryczna Komoda geometryczna składa się z sześciu szuflad oraz 

zawiera 35 geometrycznych kształtów i ramek (6 

okręgów, 6 prostokątów, 7 trójkątów, 6 regularnych 

wielokątów, 4 figury krzywoliniowe, 6 czworokątów i 1 

miejsce puste 

komplet 1 

25 Karty do komody 

geometrycznej 

Karty do komody geometrycznej - pomoce Montessori komplet 1 

32 Wrzeciona w skrzynce Wrzeciona w drewnianej skrzyneczce - pomoce 

Montessori 

komplet 1 

33 Kolorowe żetony do 

sortowania 

40 kolorowych żetonów, po 10 koloru: żółtego, 

czerwonego, niebieskiego i zielonego 

komplet 1 

34 Taca do sortowania Taca do sortowania (bez żetonów). Wymiary ok. 25 cm 

x 19 cm. Kolorowe żetony do kupienia osobno. Szukaj 

w zakładce powiązane. 

komplet 1 

35 Cyfry i żetony Karty z cyframi i żetonami - pomoce Montessori komplet 1 



36 Szorstkie cyfry Pudełko i panele cyfr wykonane z drewna o gładkiej 

powierzchni i szorstkich cyfrach,  Dziecko stara się 
zapamiętać cyfry napisane wszystkimi swoimi 

zmysłami, stąd każda cyfra jest wyodrębniona przez 

różnicę szorstkości materiału. 

komplet 1 

37 Tablice Sequina Tablice Seguina mają na celu ułatwienie zrozumienia 

zasad tworzenia liczb dwucyfrowych 1-19 (pudełko 

nr.1) oraz 10-99 (pudełko nr.2). 

komplet 1 

38 Niebieskie bryły 

geometryczne 

Niebieskie bryły geometryczne w pudełku - pomoce 

Montessori 

komplet 1 

39 Nakładanka - liczenie Celem nakładanki, jest wspomaganie liczenia od 1 do 5 

przez układanie pierścieni w odpowiednich pozycjach. 

Wymiary: 34 x 10 x 13 cm, Wymiary: 34 x 10 x 13 cm 

Zabawa układanką ma na celu liczenie od 1 do 5 oraz 

wspomożenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

,kolorowe lakierowane klocki wykonane z litego 

drewna,  

komplet 1 

40 Belki numeryczne Zestaw długich czerwono-niebieskich belek ma na celu 

wprowadzenie w liczby od 1 do 10 oraz ich 

symboliczny zapis. Numeryczne belki mają wymiary 

odpowiadające "długim belkom" .Najkrótsza belka ma 

dziesięć centymetrów. Kolejne są dłuższe odpowiednio 

o 10 cm. Najdłuższa belka ma długość 100cm. Belki co 

10cm są lakierowane w dwóch kolorach. 

komplet 1 

41 Sześcian dwumianowy Dwumianowy sześcian składa się z 8 pojedynczych 

bloków. Materiał, wspomaga dziecko w zdobywaniu 

umiejętności jak zbudować sześcian. Poprzez kolorowe 

ściany można zbudować ponownie oryginalny kształt 

sześcianu. Kolejne kostki stanowią potęgę następnych. 

Materiał ma na celu wprowadzenie dziecka w świat 

algebry. 

komplet 1 

42 Sześcian trójmianowy Trójmianowy sześcian jest kontynuacją pracy z 

sześcianem dwumianowym. Pomaga dziecku nauczyć 
się pracować w trzech wymiarach. Materiał ma na celu 

wprowadzenie dziecka w świat algebry. 

komplet 1 

43 Tabliczki zielone  Tabliczki zielone 2 sztuki - dwulinia/kratka i 

trójlinia/kratka 

komplet 1 

44 Komplet 11 kubeczków Zestaw 11 kolorowych kubeczków umożliwia 

zachowanie porządku podczas rysowania. Dopasowanie 

kredek do odpowiednich kolorowych kubeczków uczy 

organizacji pracy i szybszego odnajdywania 

właściwego koloru. 

komplet 1 

45 Metalowe ramki Metalowe ramki geometryczne - dwie podstawy - 

pomoce Montessori 

komplet 1 

46 Globus kontynenty Każdy kontynent jest wyróżniony innym kolorem. Taką 
samą kolorystykę kontynentów znajdziemy w puzzlach 

drewnianych "Mapa świata". 

komplet 1 

47 Globus wody lądy Dziecko za pomocą szorstkiego globusa poznaje wody i 

lądy (powierzchnie lądów są szorstkie a powierzchnia 

wody jest gładka). 

szt 1 

48 Karty wody lądy Karty wody lądy - szorstkie w pudełku szt 1 



49 Puzzle drewniane mapa 

świata 

Drewniana mapa Świata w postaci puzzli. Jeden 

element układanki odpowiada jednemu kontynentowi. 

Za pomocą uchwytów umieszczonych na każdym 

kontynencie można go bardzo łatwo zdjąć i ponownie 

ułożyć w tym samym miejscu. 

szt 1 

50 Mapa kontrolna świat Mapa kontrolna stanowi uzupełnienie puzzli 

drewnianych mapy świata. Obrysy kontynentów pasują 
do kształtów puzzli odpowiadającym im kontynentom. 

szt 1 

51 Koło do półkul świata Kółko do odrysowywania półkul ziemskich szt 1 

52 Puzzle mapa Europy Drewniana mapa Europy w postaci puzzli. Jeden 

element układanki odpowiada jednemu krajowi Europy. 

Za pomocą uchwytów umieszczonych na każdym z 

krajów można bardzo łatwo zdjąć pojedynczy element i 

ponownie go ułożyć w tym samym miejscu. Miejsce 

mocowania uchwytów podkreślają także miejsce stolicy 

kraju. 

szt 1 

53 Mapa kontrolna Europa Mapa kontrolna stanowi uzupełnienie puzzli 

drewnianych mapy Europy. Obrysy krajów pasują do 

kształtów odpowiadającym im puzzli. 

szt 1 

54 Mapa świata z flagami Drewniana mapa Świata z flagami poszczególnych 

państw. 

  1 

56 Puzzle drewniane kwiat Puzzle rozwijają u dziecka zdolność szybkiego 

kojarzenia, a także ćwiczą jego umiejętności manualne. 

Układanka dokładnie prezentuje budowę kwiatu i jasno 

pokazuje wszystkie elementy jego wnętrza. Puzzle są 
wykonane z drewna i składają się ze wszystkich 

najważniejszych części, czyli szypułki, płatków, słupka 

i pręcików. Umieszczona na każdym elemencie gałka 

pomaga dziecku chwytać poszczególne puzzle i 

precyzyjnie je dopasowywać. Wymusza to na dziecku 

ćwiczenie chwytu między kciukiem, palcem 

wskazującym i palcem środkowym, co z kolei jest 

niezbędne do opanowania prawidłowego trzymania 

przyrządów do pisania w szkole. 

szt 1 

57 Puzzle drewniane 

drzewo 

Drzewa są stałym elementem w naszego krajobrazu. 

Naturalne lasy zachwycają swoim pięknem, a miasta 

zyskują swoje płuca w postaci parków i skwerów. 

Puzzle w kształcie drzewa składają się z kilku 

elementów, które prezentują najważniejsze elementy 

rośliny. Układanka zawiera podstawowe części, czyli 

system korzeniowy, pień, gałęzie oraz liście. Pomoc 

naukowa ma za zadanie przybliżyć dziecku budowę 
drzewa wraz z podziemnym systemem korzeni. Puzzle 

są doskonałym wstępem do dalszego poznawania 

świata drzew i nauki rozróżniania poszczególnych 

gatunków. Układanka jest wykonana z drewna i 

pomalowana bezpiecznymi farbami. 

szt 1 

58 Cykl życia fasoli Cykl życia fasoli. Wymiary opakowania: 19.5 cm x 23 

cm. 

szt 1 

59 Komoda do układanek Drewniana komoda zoologiczna na pięć puzzli - 

pomoce Montessori 

szt 1 

60 Cykl życia dżdżownicy Cykl życia dżdżownicy. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

61 Cykl życia mrówki Cykl życia mrówki. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 



62 Cykl życia komara Cykl życia komara. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

63 Cykl życia kurczaka Cykl życia kurczaka. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

64 Cykl życia biedronki Cykl życia biedronki. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

65 Cykl życia żółwia Cykl życia żółwia. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

66 Cykl życia pszczoły Cykl życia pszczoły. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

67 Cykl życia motyla Cykl życia motyla. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

68 Cykl życia żaby Cykl życia żaby. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 1 

69 Puzzle szkielet żaby Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle przedstawiają 
szkielet zwierzęcia i składają się z malowanych 

elementów drewnianych z drewnianymi gałkami. 

Wymiary: Taca ma wymiar 24 x 24 cm. 

szt 1 

70 Puzzle szkielet konia Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt .Puzzle przedstawiają 
szkielet zwierzęcia i składają się z malowanych 

elementów drewnianych z drewnianymi gałkami. 

Wymiary: Taca ma wymiar 24 x 24 cm. 

szt 1 

71 Puzzle szkielet ryby Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle przedstawiają 
szkielet zwierzęcia i składają się z malowanych 

elementów drewnianych z drewnianymi gałkami. 

Wymiary: Taca ma wymiar 24 x 24 cm. 

szt 1 

72 Puzzle szkielet żółwia Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle przedstawiają 
szkielet zwierzęcia i składają się z malowanych 

elementów drewnianych z drewnianymi gałkami. 

Wymiary: Taca ma wymiar 24 x 24 cm. 

szt 1 

73 Puzzle szkielet ptaka Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle przedstawiają 
szkielet zwierzęcia i składają się z malowanych 

elementów drewnianych z drewnianymi gałkami. 

Wymiary: Taca ma wymiar 24 x 24 cm. 

szt 1 

74 Śrubki i nakrętki Śruby i nakrętki - Zestaw A - pomoce Montessori-

7nakrętek 

szt 1 

75 Pudełka zapachowe dwie drewniane tace, każdy z 6 pudełkami 

zapachowymi. Do rozpoznania pary takich samych 

zapachów 

komplet 1 

76 Tajemnicza torebka - 

małe bryły 

woreczek z materiału z  małymi drewnianymi bryłami 

geometrycznymi - pomoce Montessori 

komplet 1 

77 Komoda botaniczna  Komoda botaniczna to pomoc naukowa, która składa 

się z 4 szuflad ze wzorami liści różnych roślin. 

Prawidłowe przyporządkowanie liści do określonych 

gatunków uczy świadomego patrzenia i wyostrza zmysł 

obserwacji u dziecka 

komplet 1 



78 Karty do komody 

botanicznej 

Karty do komody botanicznej to zestaw uzupełniający, 

który pomoże dziecku poszerzyć wiedzę na temat 

różnorodności gatunków drzew. Każda karta 

przedstawia liść od innego drzewa. Dzięki takiej 

pomocy naukowej, dziecko poznaje różnice w budowie 

liści u poszczególnych gatunków roślin, a także uczy 

się ich kształtu i ogólnego wyglądu. Karty do komody 

botanicznej mogą pełnić także funkcję klucza do 

oznaczania znalezionych podczas spaceru liści. 

Prawidłowo oznaczone liście są świetnym materiałem 

do stworzenia swojego pierwszego zielnika. Nauka 

poprzez zabawę to najlepszy sposób na przyswojenie 

wiedzy. 

komplet 1 

79 Tablica mnożenia Tablica do mnożenia z koralikami - pomoce Montessori komplet 1 

80 9 kolorowych 

kwadratów 

9 kolorowych kwadratów z koralików - pomoce 

Montessori 

komplet 1 

81 Kolorowe koraliki Kolorowe koraliki (20 zestawów) - pomoce Montessori 

Do pracy z szachownicą potrzebne są:- kolorowa 

szachownica oraz - tafelki białe i szare 

komplet 1 

82 Tablice kontrolne do 

dodawania 

Tablice kontrolne do dodawania - pomoce Montessori szt 1 

83 Tablice kontrolne do 

odejmowania 

Tablice kontrolne do odejmowania - pomoce 

Montessori 

szt 1 

84 Tablice kontrolne do 

mnożenia 

Tablice kontrolne do mnożenia - pomoce Montessori szt 1 

85 Tablice kontrolne do 

dzielenia  

Tablice kontrolne do dzielenia - pomoce Montessori szt 1 

86 Małe liczydło Małe liczydło - pomoce Montessori szt 1 

87 Wprowadzenie do 

systemu dziesiętnego 

Wprowadzenie do systemu dziesiętnego (do ilości) - 

pomoce Montessori złota perełka (1),złoty pręcik (10),  

złoty kwadrat (100), złoty sześcian (1000) oraz 

podstawę na 1 złotą perełkę (koralik) 

komplet 1 

88 Tablica odejmowania  Tablica do odejmowania z listewkami szt 1 

89 Tablica dodawania Tablica do dodawania z listewkami - pomoce 

Montessori 

szt 1 

90 Gra w bank pomoce Gra w bank - pomoce Montessori szt 1 

91 Wieszak na ścianę z 

kolorowymi 

łańcuszkami 

Wieszak na ścianę z kolorowymi łańcuszkami - pomoce 

Montessori 

szt 1 

92 Złoty łańcuch Złoty łańcuszek 100 i 1000 - w pudełku komplet 1 

93 Małe drewniane karty Małe drewniane karty do liczenia od 1 do 1000. komplet 1 

94 Kolorowy wąż 
dodawania 

Kolorowy wąż do dodawania - pomoce Montessori szt 1 

95 Kolorowy wąż 
odejmowania 

Kolorowy wąż do odejmowania - pomoce Montessori szt 1 

96 Gra w znaczki Gra w znaczki szt 1 



97 Wieszak do kolorowych 

pręcików 

Wieszak do kolorowych pręcików - pomoce Montessori   1 

98 Wieszak do kolorowych 

pręcików 10 

Wieszak do kolorowych pręcików "10" - pomoce 

Montessori 

szt 1 

99 Zegar Zegar z ruchomymi wskazówkami i cyframi. szt 1 

100 Tablica do dzielenia Tablica do dzielenia z koralikami i pionkami - pomoce 

Montessori 

szt 1 

101 Wprowadzenie do 

symboli 

Materiał zawiera tacę z drewnianymi kartami, które 

różnią się długością oraz kolorem w celu wprowadzenia 

1, 10, 100 oraz 1000. 

komplet 1 

102 Złote perły materiał Złote perły - karty liczbowe drewniane - kompletny 

zestaw składa się: 1Taca na sześciany i kwadraty ze 

złotych perełek (1 szt.); 2. Drewniane kostki "1000" (9 

szt.;3. Drewniane tabliczki "100" (45 szt.); 4. Małe 

drewniane karty do liczenia 1-3000 (3 szt.) ;  5. Małe 

drewniane karty do liczenia 1-9000 (1 szt.); 6. Duże 

drewniane karty do liczenia 1-1000 (1 szt.); 7. Duże 

drewniane karty do liczenia 1-9000 (1 szt.); 8. Taca na 

złote perły(1 szt.); 9. Pudełko na złote łańcuszki (1 szt.); 

10. Taca na 45 drewnianych tabliczek "100" (1 szt.); 11. 

Taca na 9 drewnianych kostek "1000" (1 szt.); 12. 

Sześcian ze złotych koralików (1 szt.); 13. Kwadrat ze 

złotych perełek (10 szt.); 14. Złoty łańcuszek z 10 

koralików (45 szt.) ; 15. Złote perełki (100 szt.); 16. 

Drewniana miseczka na złote perełki  (6 szt.). 

komplet 1 

103 Koraliki do tablicy Złote i kolorowe koraliki do tablicy Sequina (pudełko 

nr 1). Poznanie zasad tworzenia liczb dwucyfrowych 1-

19 (pudełko nr.1). W pudełku znajdują się:- 9 złotych 

pręcików (10),- kolorowe pręciki (1-9). 

komplet 1 

104 Pudełka do kart Pudełko dzielone na karty to pudełko z 2 przegrodami o 

wymiarach 4,5 cm i 15 cm. 

komplet 101 

105 Alfabet ruchomy Alfabet ruchomy malowany, małe litery pisane x3 szt. komplet 1 

107 Alfabet szorstki Alfabet szorstki - kolorowy  komplet 1 

108 Pudełko - kartki Pudełko wykonane z naturalnej sklejki 6 mm, nie jest 

pokryte żadnymi farbami ani lakierami. 

komplet 3 

109 Tacka 20x30 Taca o wymiarach 20x30x4 szt 6 

110 Układ słoneczny Układanka układ słoneczny grawerowany sklejka 6 mm szt 1 

111 Mata matematyczna Kolorowa mata matematyczna z miękkiej tkaniny 

obszyta lamówką z jasnymi przeszyciami. Służy do 

rozkładania dużych kart matematycznych i ilości - 

widok z lotu ptaka - symbole i ilości. 

szt 1 

112 Makatka na karty 

matematyka 

Wisząca mata (makatka) z kieszonkami z folii na karty 

matematyczne. Mata wisząca wykonana jest z grubej i 

sztywnej tkaniny. Przezroczyste kieszonki naszyte są z 

grubej folii.  

U góry zamontowane są dwa metalowe kółka do 

zawieszenia. Mieszczą się w niej karty wielkości (karty 

papierowe widoczne na zdjęciu nie są dołączane do 

szt 1 



zestawu): 

113 Mata do alfabetu Mata służy do pracy na podłodze z ruchomym 

alfabetem (budowanie wyrazów). 6 czerwonych linii 

dzieli matę na 7 równych pól. 

szt 1 

114 Mapa świata Mapa składa się z kontynentów i podkładki z 

zaznaczonymi elementami: równik, zwrotniki, koła 

podbiegunowe. Na mapie wyszyte są kontury 

kontynentów. Wysokość 43 cm, szerokość 72 cm 

szt 1 

115 Mata do kart Mata służy do pracy z kartami językowymi (np. karty 

wzbogacające słownictwo, rymy, karty naukowe). 

Wykonana jest z miękkiej, beżowej tkaniny, obszyta 

czerwoną lamówką.  
Czerwona tasiemka dzieli matę na osiem pól w dwóch 

rzędach. 

Wymiar jednego pola - 15 cm x 15 cm. 

komplet 4 

 

 

 

C. Pomoce dydaktyczne Montessori (zestaw do kącika Montessori w sali dydaktycznej)  

L.p. 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia Opis przedmiotu Jm 

Iloś
ć 

1 Zestaw inżynier 

Zestaw składający się z drewnianej deski z czteroma 

śrubami z krzyżowym wgłębieniem oraz z 

śrubokrętem do manipulacji. 

komplet 3 

2 Różowa wieża 

10 różowych, drewnianych kostek do układania w 

odpowiedniej kolejności jedna na drugą na 

platformie. Materiał rozwojowy pozwalający 

doświadczyć wielkości w trzech wymiarach.(Pojęcie 

objętości). Materiał wspomaga poznanie stosunków 

pomiędzy rozmiarem , a wagą oraz kształci 

umiejętności motoryczne. Najmniejsza kostka ma 

wymiary 1x1x1xcm, największa kostka ma wymiary 

10x10x10cm. 

komplet 3 

3 
Sortowanie kolorów i 

kształtów 

Drewniana skrzyneczka do sortowania kolorów i 

kształtów. 
komplet 3 

4 
Figury geometryczne - 

podstawa 

Podstawa geometryczna, służy do wprowadzenia 

dziecka w świat pierwszych podstawowych figur 

geometrycznych: kwadrat, koło czy trójkąt. Składa 

się z sześciu przegródek z ramkami i figurami. 

komplet 3 

5 Kolorowe tabliczki nr 1 

 Zestaw nr 1. Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami 

kolorów. Płytki z tworzywa z drewnianymi 

uchwytami, pudełko z pokrywką 
komplet 3 

6 Kolorowe tabliczki nr 2 

 Zestaw nr 2. Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami 

kolorów. Płytki z tworzywa z drewnianymi 

uchwytami, pudełko z pokrywką 
komplet 3 

7 Kolorowe tabliczki nr 3 

 Zestaw nr 3. Materiał zapoznaje dzieci z odcieniami 

kolorów. Płytki z tworzywa z drewnianymi 

uchwytami, pudełko z pokrywką 
komplet 3 



8 Kolorowe cylindry 

Za pomocą kolorowych cylindrów można nauczyć 
dzieci identycznych oraz różnych rozmiarów 

obiektów. Wymiary takie jak wysokość i średnica 

mogą być porównywane i pozwalają zauważyć 
podobieństwa. Cylindry odpowiadają wielkości 

butli. W zestawie znajdują się w sumie 4 drewniane 

skrzynie z 10 cylindrami w każdej. Wymiary: każda 

skrzynia ma wymiary 15 x 15 x 7 cm. 

komplet 3 

9 Długie czerwone belki 

Zestaw długich czerwone belek ma na celu 

zrozumienie przez dzieci pojęcia długości. 

Najkrótsza belka ma dziesięć centymetrów. Kolejne 

są dłuższe odpowiednio o 10 cm, natomiast 

najdłuższa belka ma długość 1 metra. Wymiary: 10 

drewnianych belek o długości rosnącej co 10 cm, 

najkrótsza belka ma długość 10 cm, najdłuższa belka 

ma 1 m. Każdy belka ma 2,5 x 2,5 cm wysokości i 

szerokości. 

komplet 3 

10 Cylindry do osadzania 
Cztery drewniane belki z 10 cylindrami każdy, o 

zwiększającej się wielkości . 
komplet 3 

11 Brązowe schody 
Brązowe schody składające się z 10 klocków  z 

drewna bukowego układające się w schody. 
komplet 3 

12 Niebieskie trójkąty 
Zestaw zawiera drewniane pudełko oraz 12 

prostokątnych trójkątów równobocznych 
komplet 3 

13 Wrzeciona w skrzynce 
Wrzeciona w drewnianej skrzyneczce - pomoce 

Montessori 
komplet 3 

14 
Kolorowe żetony do 

sortowania 

40 kolorowych żetonów, po 10 koloru: żółtego, 

czerwonego, niebieskiego i zielonego 
komplet 3 

15 Taca do sortowania 

Taca do sortowania (bez żetonów). Wymiary ok. 25 

cm x 19 cm.Kolorowe żetony do kupienia osobno. 

Szukaj w zakładce powiązane. 

komplet 3 

16 Cyfry i żetony Karty z cyframi i żetonami - pomoce Montessori komplet 3 

17 Szorstkie cyfry 

Pudełko i panele cyfr wykonane z drewna o gładkiej 

powierzchni i szorstkich cyfrach,  Dziecko stara się 
zapamiętać cyfry napisane wszystkimi swoimi 

zmysłami, stąd każda cyfra jest wyodrębniona przez 

różnicę szorstkości materiału. 

komplet 3 

18 Sześcian dwumianowy 

Dwumianowy sześcian składa się z 8 pojedynczych 

bloków. Materiał, wspomaga dziecko w zdobywaniu 

umiejętności jak zbudować sześcian. Poprzez 

kolorowe ściany można zbudować ponownie 

oryginalny kształt sześcianu. Kolejne kostki 

stanowią potęgę następnych. Materiał ma na celu 

wprowadzenie dziecka w świat algebry. 

komplet 3 

19 Metalowe ramki 
Metalowe ramki geometryczne - dwie podstawy - 

pomoce Montessori 
komplet 3 

20 Puzzle drewniane drzewo 

Drzewa są stałym elementem w naszego krajobrazu. 

Naturalne lasy zachwycają swoim pięknem, a miasta 

zyskują swoje płuca w postaci parków i skwerów. 

Puzzle w kształcie drzewa składają się z kilku 

komplet 3 



elementów, które prezentują najważniejsze elementy 

rośliny. Układanka zawiera podstawowe części, 

czyli system korzeniowy, pień, gałęzie oraz liście. 

Pomoc naukowa ma za zadanie przybliżyć dziecku 

budowę drzewa wraz z podziemnym systemem 

korzeni. Puzzle są doskonałym wstępem do dalszego 

poznawania świata drzew i nauki rozróżniania 

poszczególnych gatunków. Układanka jest 

wykonana z drewna i pomalowana bezpiecznymi 

farbami. 

21 Cykl życia fasoli 
Cykl życia fasoli. Wymiary opakowania: 19.5 cm x 

23 cm. 
szt 3 

22 Cykl życia dżdżownicy Cykl życia dżdżownicy. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

23 Cykl życia mrówki Cykl życia mrówki. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

24 Cykl życia komara Cykl życia komara. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

25 Cykl życia kurczaka Cykl życia kurczaka. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

26 Cykl życia biedronki Cykl życia biedronki. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

27 Cykl życia żółwia Cykl życia żółwia. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

28 Cykl życia pszczoły Cykl życia pszczoły. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

29 Cykl życia motyla Cykl życia motyla. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

30 Cykl życia żaby Cykl życia żaby. Wymiary: 19.5 cm x 23 cm. szt 3 

31 Puzzle szkielet żaby 

Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle 

przedstawiają szkielet zwierzęcia i składają się z 

malowanych elementów drewnianych z 

drewnianymi gałkami. Wymiary: Taca ma wymiar 

24 x 24 cm. 

komplet 3 

32 Puzzle szkielet konia 

Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle 

przedstawiają szkielet zwierzęcia i składają się z 

malowanych elementów drewnianych z 

drewnianymi gałkami. Wymiary: Taca ma wymiar 

24 x 24 cm. 

komplet 3 

33 Puzzle szkielet ryby 

Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle 

przedstawiają szkielet zwierzęcia i składają się z 

malowanych elementów drewnianych z 

drewnianymi gałkami. Wymiary: Taca ma wymiar 

24 x 24 cm. 

komplet 3 



34 Puzzle szkielet żółwia 

Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle 

przedstawiają szkielet zwierzęcia i składają się z 

malowanych elementów drewnianych z 

drewnianymi gałkami. Wymiary: Taca ma wymiar 

24 x 24 cm. 

komplet 3 

35 Puzzle szkielet ptaka 

Materiał edukacyjny wykonany z drewna w celu 

zobrazowania budowy zwierząt. Puzzle 

przedstawiają szkielet zwierzęcia i składają się z 

malowanych elementów drewnianych z 

drewnianymi gałkami. Wymiary: Taca ma wymiar 

24 x 24 cm. 

komplet 3 

36 Śrubki i nakrętki 
Śruby i nakrętki - Zestaw A - pomoce Montessori-

7nakrętek 
komplet 3 

37 Małe liczydło małe liczydło- pomoc Montessori komplet 3 

38 Koraliki do tablicy 

Złote i kolorowe koraliki do tablicy Sequina 

(pudełko nr 1). Poznanie zasad tworzenia liczb 

dwucyfrowych 1-19 (pudełko nr.1). W pudełku 

znajdują się:- 9 złotych pręcików (10),- kolorowe 

pręciki (1-9). 

komplet 3 

39 Pudełka do kart 
Pudełko dzielone na karty to pudełko z 2 

przegrodami o wymiarach 4,5 cm i 15 cm. 
komplet 96 

40 Tacka 20x30 Taca o wymiarach 20x30x4 szt 30 

41 Układ słoneczny 
Układanka układ słoneczny grawerowany sklejka 6 

mm 
szt 3 

42 Mata do kart 

Mata służy do pracy z kartami językowymi (np. 

karty wzbogacające słownictwo, rymy, karty 

naukowe). Wykonana jest z miękkiej, beżowej 

tkaniny, obszyta czerwoną lamówką.  
Czerwona tasiemka dzieli matę na osiem pól w 

dwóch rzędach. 

Wymiar jednego pola - 15 cm x 15 cm. 

komplet 12 

 

 

Sala gimnastyczna (wyposażenie w pomoce dydaktyczne i rozwijające) 

 

L.p. 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia Opis przedmiotu Jm Ilość 

1 

sensoryczne kamienie 

4szt(8x16) 

Okrągłe dyski sensoryczne z wypustkami, do 

ćwiczeń równowagi. Rozwijają sensorykę stóp.- 

wym. 8 x 16 cm,  4 szt. w komplecie,  

różnokolorowe, od 3 lat  komplet 5 

2 plansza bujaczek 

Służący do bujania się na boki. Ćwiczący u dzieci 

koordynację ruchową, wym. 52 x 13 x 9,5 cm, 

maksymalne obciążenie 120 kg  szt 1 



3 platforma z labiryntem 

Wykonana tworzywa sztucznego platforma nadająca 

się zarówno do zabaw w pomieszczeniach, jak i na 

wolnym powietrzu. Zabawa służy głównie 

rozwijaniu koncentracji i motoryki, jak również 
kształtowaniu prawidłowej postawy i wzmocnieniu 

mięśni nóg. Na osi w środkowej części platformy są 
umieszczone dwie gumowe kulki, które podczas 

ćwiczeń należy utrzymać w ruchu. Wym. 51,5 x 20 

x 7,5 cm, śr. kulek 2 cm, maksymalne obciążenie 

120 kg, od 3 lat  szt 1 

4 plansza na kółkach Pełzak 

Plansza do przemieszczania za pomocą rąk i nóg. 

Wykonana z płyty MDF malowanej emalią. Wym. 

61 x 40 cm,  obciążenie maks. 30 kg.   szt 2 

5 

labirynty na nogę ślimaczki 

Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz 

równowagę, ćwiczą również koordynację. Na obie 

nogi. Wym. 36 x 60 cm  szt 1 

6 labirynty na nogę wąż 

Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz 

równowagę, ćwiczą również koordynację. Wym. 36 

x 60 cm  szt 1 

7 labirynty na nogę zawijas 

Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz 

równowagę, ćwiczą również koordynację. Wym. 36 

x 60 cm  szt 1 

8 talerz do bujania 

Rozwija koordynację ruchową dziecka. Umożliwia 

zabawę w karuzelę jednego, a nawet dwojga 

mniejszych dzieci. Bezpieczna budowa chroni przed 

przyciśnięciem palców. Śr. 75 cm,  wys. 14 cm, od 1 

do 5 lat  szt 2 

9 

obręcze płaskie (4szt 

komplet) Śr. 44 cm, 4 szt. to 1 komplet  komplet 5 

10 

ślady z fakturą- stopy 6 par 

to 1 komplet 

Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z 

gumy, o chropowatej powierzchni, przydatne do 

ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw sportowych. 

Wym. 9 x 23 cm , 12 szt. (6 par),  od 3 lat  komplet 2 

11 

ślady z fakturą - ręce 6 par 

to 1 komplet 

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, 6 par, od 

3 lat  komplet 2 

12 

aktywne ringo 6 szt. to 1 

komplet 

Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej 

jakości tworzywa, które można rozciągać bez ryzyka 

odkształceń. Służy do zabaw wspomagających 

ruchowy rozwój dzieci: rzuty do celu, rzuty do 

siebie, żonglowanie, chodzenie na palcach po 

okręgach, taniec itp. Śr. 16,4 cm, 6 szt., różne kolory  komplet 5 

13 worki do skakania  

Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń 
sportowych. Różne kolory, Wym. 25 x 25 x 60 cm, 

1 szt.,   szt 4 

14 woreczki z grochem 

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. 

Służą jako pomoc do nauki poprzez zabawę, 
usprawniają koordynację ruchową. Wym. 12 x 12 

cm , 100 g , 4 szt.,    szt 15 



15 szarfy pomarańczowa 

szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 1 sz.  

dł. 120 cm , szer. 3 cm  szt 15 

16 szarfy fiolet 

szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 1 

szt..,dł. 120 cm, szer. 3 cm  szt 15 

17 szarfy zielone 

Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 1 

szt..,dł. 120 cm, szer. 3 cm  szt 15 

18 szarfy czerwone 

Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 1 

szt..,dł. 120 cm, szer. 3 cm  szt 15 

19 gotowi do startu?. Start 

Pomoc ma być przeznaczona do pracy z całą klasą. 
Można jej używać w kilku wariantach, w zależności 

od liczebności grupy. Proponowane zabawy 

aktywizują dzieci, zachęcają do ćwiczeń ruchowych 

w oparciu o reguły słowne z wykorzystaniem nazw 

kolorów i cyfr oraz symboli ćwiczeń ruchowych. Z 

młodszymi dziećmi pomoc można stosować do 

utrwalania nazw kolorów, cyfr od 1 do 6 i 

naśladownictwa ruchu. Może też być 
wykorzystywana do zabaw z elementami 

koncentracji uwagi na słowie mówionym, 

rozumienia poleceń słownych. Ponadto uczy 

przestrzegania zasad gry, a nawet może być 
stosowana do ćwiczeń w zakresie podstawowych 

działań matematycznych. 3 nadmuchiwane kostki - z 

kolorami, cyframi i symbolami ćwiczeń ruchowych 

o wym. 13 x 13 x 13 cm, 25 okrągłych mat w 

różnych kolorach o śr. 25 cm,   komplet 1 

20 chusta 

Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw 

zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej 

części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz 

uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach 

wielu osób. Śr. 3,5 m , 8 uchwytów , maksymalne 

obciążenie 10 kg,  na środku siateczka  komplet 1 

21 piłka do rytmiki 1 szt.- śr. 17 cm,  280 g., różne kolory  szt 10 

22 gry zrób tak, jak ja.- Ruch 

Zestaw kart do ćwiczeń ruchowych. Zabawa przy 

ich użyciu wymaga od dzieci zarówno wysiłku 

umysłowego, jak i fizycznego. Karty są 
zróżnicowane pod względem poziomu 

zaawansowania ćwiczeń. Wym. 22 x 28 cm, 16 szt. 

to 1 komplet  komplet 1 

23 

gry zrób tak, jak ja. - 

Naśladowanie 2 

Zestaw kart do ćwiczeń ruchowych. Zabawa przy 

ich użyciu wymaga od dzieci zarówno wysiłku 

umysłowego, jak i fizycznego. Karty są 
zróżnicowane pod względem poziomu 

zaawansowania ćwiczeń. Zabawa pozwala dzieciom 

ćwiczyć utrzymanie równowagi. Zestaw zawiera 

"kamyki", na których należy stać podczas 

wykonywania ćwiczeń. 32 karty-kamienie o wym. 

10 x 13 cm , 16 szt. o wym. 22 x 28 cm,   komplet 1 



24 składany kosz na piłki 

Poręczny pojemnik na piłki, wyposażony w kółka, 

które ułatwiają jego przesuwanie. Wym. 64 x 64 x 

88 cm, Wym. po złożeniu 15 x 15 x 88 cm 
 szt 1 

25 

Wieszak na 5 fakturowych 

torów 

Wieszak ułatwiający przechowywanie fakturowych 

torów. Wykonany ze sklejki o gr. 25 mm. ,5 

haczyków, wym. 95 x 11 cm  szt 2 

26 fakturowy tor wąż 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach. 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm., wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

27 fakturowy tor fale 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach. 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

28 fakturowy tor kółeczka 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach . 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

29 

fakturowy tor mała kratka 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach. 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

30 fakturowy tor duża kratka 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach . 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

31 fakturowy tor wałeczki 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach. 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 



32 

fakturowy tor sztuczna 

trawa 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach . 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

33 fakturowy tor poduszka 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 

równoważne oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania na podstawach. 

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 

11 cm  szt 1 

34 

podstawy do fakturowych 

torów 

Podstawy wykonane z drewna bukowego, 

dostosowane wymiarem do torów fakturowych. 

Mogą być ustawiane w pionie i w poziomie. • wym. 

28 x 14 x 5 cm   szt 2 

35 

stolik sportowy z 

akcesoriami 

Zestaw ze stolikiem i akcesoriami zawierający min. 

67 różnych sprzętów sportowych do ćwiczeń 
ruchowych, sprawnościowych oraz 

rehabilitacyjnych. 

• Stolik na akcesoria, brzoza, 1 szt. 

• Zestaw gimnastyczny 1 szt. 

• Piłeczki do żonglowania miękkie 3 szt. 

• Kręgle 1 kpl. 

• Piłka piankowa śr. 7 cm 3 szt. 

• Piłki z wypustkami 2 szt. 

• Ringo 3 szt. 

• Tańczące szale L 4 szt. 

• Zręcznościowe łyżki 4 szt. 

• Woreczki z grochem 16 szt. 

• Mini szczudła 4 pary 

• Szarfy żółte 12 szt. 

• Szarfy niebieskie 12 szt. 

• Piłeczka jeżyk 2 szt.  komplet 2 

36 

ścianki wspinaczkowe z 

kamieniami 

Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 

mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm), ścianka 

wspinaczkowa z kamieniami. Ścianka powinna 

opierać się o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by 

zaczep stabilnie trzymał się na drążku. Dzięki temu 

można także regulować kąt nachylenia ścianki, 

średnica zaczepu 5 cm, wym. 80,7 x 12 x 230 cm  szt 1 

37 

ścianki wspinaczkowe z 

otworami 

Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 

mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm).,ścianka 

wspinaczkowa z otworami. Ścianka powinna oprzeć 
się o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep 

stabilnie trzymał się na drążku. Dzięki temu można 

także regulować kąt nachylenia ścianki, średnica 

zaczepu 5 cm, wym. 80,7 x 12 x 230 cm  szt 1 



38 

 

ścianki wspinaczkowe z 

ramą 

Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 

mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm),ścianka 

wspinaczkowa z rama- drabinka linowa. Ścianka 

powinna i są  oprzeć się o zwykłą drabinkę 
gimnastyczną tak, by zaczep stabilnie trzymał się na 

drążku. Dzięki temu można także regulować kąt 
nachylenia ścianki, średnica zaczepu 5 cm, wym. 

80,7 x 12 x 230 cm  szt 1 

39 drabinka trójkątna 12 szczebli o śr. 3,5 cm • wym. 93 x 51 x 83 cm  szt 1 

40 równoważnia  

Element do stojaka gimnastycznego, który może 

zostać wykorzystany jako część toru przeszkód, 

wym. 150 x 6 x 4 cm  szt 1 

41 zjeżdżalnia 

Element do stojaka gimnastycznego, który może 

zostać wykorzystany jako część toru przeszkód, 

wym. 150 x 45 x 4 cm  szt 1 

42 drabinka  

Element do stojaka gimnastycznego, który może 

zostać wykorzystany jako część toru przeszkód, 

wym. 150 x 45 x 4 cm  szt 1 

 

 


