Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO/1/TITUM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wyposażenie Przedszkola w ramach Zadanie 1 - Organizacja i prowadzenie 2
nowych specjalnych oddziałów przedszkolnych
Część 1 Wyposażenie przedszkola - meble, łóżeczka, krzesła
Nazwa
Szafka XL z 3 półkami

Ilość
2

Opis
Kolorowe szafki pozwolą na przechowywanie książek, gier,
zabawek i pomocy dydaktycznych. Szafkę do uzupełnienia
małymi lub średnimi drzwiczkami.
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr.
18 mm.
- wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm

Drzwiczki średnie z zamkiem 4
90, do szafek bez przegrody,
1 para

Drzwiczki wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.
- przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w
szafkach bez przegrody
- wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod
kątem 90 st.
- wyposażone w zamek, zamykający szafkę na całej szerokości
- 1 para
- kolor: limonkowy,
- wym. 37 x 74,4 cm

Domek sensoryczny

Przytulny, kolorowy domek będzie ulubioną tajemniczą kryjówką
dzieci. Idealne miejsce dla najmłodszych szukających chwili
wytchnienia podczas radosnych zabaw. Zabawa z nim wpłynie
pozytywnie na wyobraźnię i kreatywność każdego malucha. W
domku jest dużo miejsca, więc można urządzić tam dzieciom
kącik zabaw, odpoczynku lub tematyczny, poprzez wstawienie
do niego np. kuchenki lub ułożenie na podłodze materacy i
siedzisk. Domek dostarczany z zasłonkami. Elementy domku
lakierowane. Panele w 2 ścianach domku wymienne • wys. 164
cm • wys. ścianek 140 cm • szer. wejścia 85,4 cm • szer. ścianek
narożnych 160 cm • szer. ścianek bocznych 95 cm

1

1

Panele wymienne do domku 1
manipulowanie

Wymienne moduły, do zamontowania w Domku sensorycznym.
Każdy z nich zawiera inny motyw i panel manipulacyjny. Dzięki
zabawom z nimi, dzieci rozwijają sprawność dłoni oraz zmysł
dotyku. • wym. 85 x 70 cm
Różne rodzaje zapięć umieszczone na panelu uczą
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się,
a jednocześnie rozwijają sprawność dłoni dziecka.

Panele wymienne do domku 1
- duża przewlekanka

Wymienne moduły, do zamontowania w Domku sensorycznym
Każdy z nich zawiera inny motyw i panel manipulacyjny. Dzięki
zabawom z nimi, dzieci rozwijają sprawność dłoni oraz zmysł
dotyku. • wym. 85 x 70 cm
Sznurowanka umieszczona na panelu jest idealna do ćwiczeń
sprawności manualnej, rozwijania koncentracji uwagi i
kreatywności dziecka. Przy pomocy sznureczków można tworzyć
różne wzory. Zawiera kolorowe kształty i sznureczki.

Kącik manipulacyjny motyl

1

Wielofunkcyjny kącik manipulacyjny, który przyciągnie dzieci i
zachęci je do zabawy, obserwacji i poznawania za pomocą
dotyku. Daje wiele możliwości zabaw zręcznościowych - można
przesuwać drewniane elementy, obracać kształty na podłużnym
drążku, przesuwać kulkę po torze magnetycznym sztyftem lub
bawić się w rozpoznawanie kształtów ukrytych w kieszonce.
Dodatkowo kącik wyposażony jest w sensoryczne aplikacje o
różnych fakturach. • wym. 98 x 88 x 72 cm • wym. krzaczków 43
x 43 cm

Stół prostokątny

2

Bardzo wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25 mm,
z kolorowym lamiatem HPL. Rogi blatów są delikatnie
zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości:
40, 46, 52, 58 cm, • kształt prostokątny • kolor zielony
• wym. 120 x 80 cm

Krzesło- buk

12

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o
gr. 6 mm. Kolorowy stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr.
22 mm w rozmiarach 3-4. Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa
komfort użytkowania. Krzesła można stawiać jedno na drugim. •
rozmiar 3 • stelaż w kolorze białym • Wym. siedziska 34 x 28 cm
(rozmiar 1-3)

Łóżeczko przedszkolne

10

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą
powietrze, doskonale sprawdza się w czasie leżakowania.
Możliwość układania łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia
przechowywanie. • wym. 132,5 x 59 x 12 cm • kolor niebieski •
maksymalne obciążenie 60 kg

2

Szatnia z wysuwaną
ławeczką

2

Szatnie z wysuwaną ławką, półką na buty oraz półką i haczykiem
na ubrania w każdej przegródce. Wykonane z płyty laminowanej
w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem o gr. 2 mm.
Szatnie mogą być uzupełnione kolorowymi drzwiczkami z płyty
MDF, dzięki czemu wszystkie ubrania są schowane i nie tworzą
bałaganu. •wys. siedziska 35 cm, wym. schowka 31 x 33 x 66
(pod półką) + 15,5 (nad półką) cm, • wym. 133 x 34,8 x 124,7 cm

Szatnia z wysuwaną
ławeczką

2

Szatnie z wysuwaną ławką, półką na buty oraz półką i haczykiem
na ubrania w każdej przegródce. Wykonane z płyty laminowanej
w tonacji brzozy, o grubości 18 mm, z obrzeżem o gr. 2 mm.
Szatnie mogą być uzupełnione kolorowymi drzwiczkami z płyty
MDF, dzięki czemu wszystkie ubrania są schowane i nie tworzą
bałaganu. •wys. siedziska 35 cm, wym. schowka 31 x 33 x 66
(pod półką) + 15,5 (nad półką) cm • wym. 67,5 x 34,8 x 124,7 cm

Drzwiczki do szatni z
wysuwaną ławeczką

2

Drzwiczki do szatni wykonane z kolorowej płyty MDF • wym.
30,4 x 82,8 cm
• żółte, czerwone, zielone i pomarańczowe

Drzwiczki do szatni z
wysuwaną ławeczką

1

Drzwiczki do szatni wykonane z kolorowej płyty MDF • wym.
30,4 x 82,8 cm
• zielone i pomarańczowe

Szafa na pościel z
przesuwanymi drzwiami brzoza

1

Kredens na kółkach - klon

1

Szafa z wygodnymi przesuwanymi drzwiami. Półeczki
przeznaczone do przechowywania 30 kompletów pościeli.
• wym. 142,2 x 48,8 x 200,5 cm • wym. schowka na 1 komplet
pościeli: 44,8 x 35,4 x 16,6 cm.
Pojemny mebel do przechowywania naczyń na kółkach (dwa
przednie posiadają hamulec), na bocznych ściankach znajduje się
uchwyt ułatwiający przemieszczanie kredensu oraz dwa wieszaki
na ściereczki. Dolna część zamykana na drzwiczki, przedzielona
przegrodą, po obu stronach 2 półki. Wykonany z płyty
laminowanej w tonacji klonu, blat ze sklejki. • wym. 132,5 x 67 x
141,5 cm • wys. blatu 87,5 cm • wym. górnej półki 63,5 x 22,5 x
15 cm

Regał L z przegrodą i 2
półkami

2

Regał można uzupełnić małymi lub średnimi drzwiczkami i
półkami oraz wąskimi szufladami - można zamocować je na
najniższym poziomie. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji
klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm

Regał L z 2 przegrodami i 2
półkami

2

Regał, który można uzupełnić małymi drzwiczkami, wąskimi
szufladami oraz półkami. Wykonany z płyty laminowanej w
tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x
124,2 cm

3

szafka asymetryczna L

2

Szafkę można uzupełnić małymi drzwiczkami oraz wąskimi
półkami. W szafce nie ma możliwości zamontowania szuflad.
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr.
18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm

szafka L na 2 szerokie
szuflady

2

Szafkę należy uzupełnić szerokimi szufladami na dolnym
poziomie. Dodatkowo szafkę można wyposażyć w małe drzwiczki
oraz półki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm

Szuflada szeroka

4

Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front
wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną. • wym. frontu 75,2 x 18,3 cm

Półki szafy - 2 szt.

4

Pasują do szafek z pionową przegrodą o szer. 79,2 cm oraz do
zewnętrznych kolumn szerszych szafek. Wykonane z białej płyty
laminowanej. • 2 szt. • wym. 36,5 x 37 cm

Półki wąskie - 2 szt.

2

Pasują do wewnętrznych kolumn szerszych szafek 116,6 i 154 cm
oraz do szafek asymetrycznych. Wykonane z białej płyty
laminowanej. • 2 szt. • wym. 35,5 x 37 cm

Drzwiczki małe 90 - szare

8

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną. • przeznaczone do mocowania na ściankach
zewnętrznych w szafkach • wym. 37 x 37 cm • 1 szt.

Drzwiczki małe 90 - białe

8

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną. • przeznaczone do mocowania na ściankach
zewnętrznych w szafkach • wym. 37 x 37 cm • 1 szt.

Drzwiczki małe 90 limonkowe

14

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną. • przeznaczone do mocowania na ściankach
zewnętrznych w szafkach • wym. 37 x 37 cm • 1 szt.

Małe drzwiczki 90,
mocowane do przegrody szare

4

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną. • przeznaczone do mocowania na przegrodach
w szafkach • wym. 37 x 37 cm • 1 szt.

Stół kwadratowy

6

Stół spełnia normy dotyczące zabawek. Wykonany z polietylenu,
ze stalowymi nogami z regulacją wysokości. Zatyczki z tworzywa
chronią podłogę przed zarysowaniem. • wym. blatu 62 x 62 cm •
reg. wys. 40-60 cm

4

Krzesełko

6

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, dzięki
ergonomicznemu i atrakcyjnemu kształtowi bardzo wygodne.
Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu nogi zapewniają wysoką
stabilność. Powierzchnia z tworzywa jest odporna na
zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Krzesła przeznaczone do
kącików zabaw, można je stawiać jedno na drugim. Spełnia
normy dotyczące zabawek. • w rozmiarach 3-4 • od 3 lat

Część 2 Wyposażenie przedszkola – wyposażenie sal dydaktycznych, kuchni oraz łazienki
Nazwa

Ilość

Opis

Dywan okrągły z misiami

1

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty
środkiem uniepalniającym.
• wysokość runa: 7 mm • śr. 2 m • 5 dodatkowych okrągłych
elementów do dopasowywania o śr. 17 cm
Dywan oprócz ciekawego motywu ma posiadać wartość
edukacyjną.

Dywanik miasto

1

Dywan, na którym każde dziecko będzie mogło przenieść swoje
ulubione zabawy w świat prawdziwej ulicy i zwiedzać każdy
zakamarek swojego miasta własnym resorakiem. Jest
antystatyczny i łatwy w utrzymaniu czystości. Materiał 100%
poliamid. Żelowy podkład zapewnia antypoślizgowość • wym.
140 x 67 x 0,5 cm

Dywan - Biedronki

1

Dywan edukacyjny z motywem biedronek na liściu. Do dywanu
dołączone są okrągłe elementy z cyframi, które mogą być
wykorzystywane do zabaw poza dywanem. Skład runa 100% PP
heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności
- tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. •
wysokość runa: 7 mm • wym. 2 x 3 m • 10 elementów
dodatkowych o śr. 17 cm

Poducha pszczółka

2

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję
dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią
podparcie dla ciała. • wym. 78 x 82 cm

Poduszka chmurka

2

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję
dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią
podparcie dla ciała. • wym. 60 x 36,5 cm

5

Ścianka
manipulacyjno- 1
sensoryczna las 2

Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z
aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na
napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają
dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokoworuchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i
kształtów. Na drzewku umieszczone są: dwie przesuwanki,
bębenek, lusterko oraz aplikacje - muchomor i trawka. • wym.
(szer. x wys.): 132 x 120 cm

Kurka
manipulacyjno- 1
sensoryczna z ławeczką i
kulodromem

Kąciki zabaw zachęcą najmłodszych do kreatywnej zabawy
stymulującej zmysły. Kryją w sobie wiele elementów
ruchomych, dotykowych i piszczących, dzięki którym pozwolą
dzieciom na poznawanie nowych kształtów, faktur, materiałów i
dźwięków. Kurka jest wyposażona w przesuwankę, koła zębate i
piszczałki. 3 kulki w komplecie. • wym. 97 x 54 (+ po 12 cm na
pojemniki z każdej strony) x 74 cm • wys. siedziska 28 cm • gł.
siedziska 33,5 cm • wym. ścianki oddzielającej 50 x 48 cm

Pufa kotek

1

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać.
Wypełnienie z pianki. • śr. 35 cm • wys. 30 cm

Pufa piesek

1

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać.
Wypełnienie z pianki. • śr. 35 cm • wys. 30 cm

Basen słoneczko

1

Basen z piłeczkami to ulubione miejsce zabaw maluchów, jest
mały, aby zmieścił się w salach o ograniczonej powierzchni.
Kolorowe aplikacje nadające basenom sympatyczny charakter
będą zachęcały do aktywności, jak również będą stanowiły
ciekawą dekorację sali. Basen dostarczany z 1500 szt. piłeczek o
śr. 6 cm • bez podłoża, wykonane z tkaniny PCV • od 2 lat
• wym. 140 x 140 x 80 cm

Bujak ślimak

1

Sympatyczne bujaki do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i
stabilna konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla
najmłodszych. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej
do utrzymania w czystości. • wym. 70 x 30 x 54 cm
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm • Poszewka na
kołdrę o wym. 70 x 120 cm • Prześcieradło do łóżeczka o wym.
146 x 65 cm • Poduszka • Kołdra

Komplet
pościeli
wypełnieniem zielony

z 10

Pojemnik składany

4

Skrzynia Pirat zielono-żółta

2

Lekki, składany pojemnik z tkaniny. Bardzo duży i pojemny,
doskonały do przechowywania zabawek, pomocy, klocków, itp.
Usztywnione dno. Można go złożyć i schować, gdy nie jest
używany. Uchwyty po bokach. • wym. 60 x 35 x 35
Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające
przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne otwory
odprowadzające powietrze. • poj. 52 l • wym. 58 x 37 x 40 cm

6

Pufa- pojemnik z tkaniny - 2
jasnozielona

Funkcjonalne pojemniki z tkaniny, które nie tylko ułatwią
utrzymanie porządku w sali, ale dzięki miękkim pokrywkom
przydadzą się też jako dodatkowe siedziska. Pojemne i lekkie,
dzięki czemu łatwo je przenieść i posprzątać po zakończonej
zabawie. • wym. 32 x 32 x 32 cm

Pojemnik na kółkach z 2
rączką 70l

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany na
zatrzask. Duży i pojemny, ale jednocześnie łatwy do
przemieszczania dzięki kółkom i wygodnej rączce. • wym. 71,5 x
39,5 x 39,3 cm

Okrągły kosz na śmieci XX

4

Kosz na śmieci • poj. 5 l • śr. 20,7 cm •wys. 31 cm •

Podnóżek

2

Przenośny, lekki i stabilny podest, o wszechstronnym
zastosowaniu. Podest ma wierzch i spód pokryte
antypoślizgową gumą jest nią także zabezpieczony od spodu,
dzięki czemu podnóżek jest bezpieczny, nie przesuwa się i nie
ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. 29 x 26 x
12,3 cm • biały

Nakładka sedesowa Hipcio 2
oliwkowa

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi
końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc.
• wym. 30 x 40 x 15 cm

Dozownik mydła w płynie 2
0,5l

Dozownik mydła w płynie wykonany z biało-szarego tworzywa
ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w
dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz.
Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z
kołkami.
Gwarancja
2
lata.
• poj. 0,5 l • wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm • waga 0,38 kg

Płytki talerz zielony śr. 23 12
cm z melaminy

• można myć w temperaturze 70°C • gwarancja koloru do 200
cykli mycia • wykonane z melaminy • śr. 23 cm

Głęboki talerz zielony śr. 20 12
cm z melaminy

• można myć w temperaturze 70°C • gwarancja koloru do 200
cykli mycia • wykonane z melaminy • śr. 20 cm

Płytki talerz zielony śr. 19 12
cm z melaminy

• można myć w temperaturze 70°C • gwarancja koloru do 200
cykli mycia • wykonane z melaminy • śr. 19 cm

Miska zielona śr. 14 cm z 12
melaminy

• można myć w temperaturze 70°C • gwarancja koloru do 200
cykli mycia • wykonane z melaminy • śr. 14 cm

Kubek zielony z melaminy

12

• można myć w temperaturze 70°C • gwarancja koloru do 200
cykli mycia • wykonane z melaminy • śr. 8 cm • wys. 6,5 cm •
poj. 260 ml

Zestaw sztućców 4 szt. z 12
grawerem

Łyżka, widelec, nóż i łyżeczka z motywem misia. Wykonane ze
stali 18/10.

7

Plastikowy kubek 0,25 l mix

12

• 1 szt. • śr. 7,7 cm • wys. 8,8 cm • różne kolory,

Odkurzacz

1

Moc wejściowa 650 W; Poziom hałasu 80 dB; Typ filtra antyalergiczny Hygiene 12; Rodzaj worka - papierowy s-bag,
pojemność worka/pojemnika 3 litry; Zasięg pracy - 7,5 m;
Zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz, wymagany okres gwarancji 2 lata

Przemysłowa
apteczka 1
pierwszej pomocy - TOP 10
PLUS

Apteczka pierwszej pomocy zawierająca bogate wyposażenie, ze
stelażem mocującym do ściany. • wym. 28 x 20 x 11,5 cm
Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS, spełnia wymagania
norm Unii Europejskiej. Apteczka zawiera: • 1 szt. Kompres
zimny • 2 szt. Kompres na oko • 3 szt. Kompres 10x10 a2 • 2 szt.
Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8
cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.) • 1
szt. Plaster 5 m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M
sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 1 szt.
Opatrunek indywidualny K sterylny • 1 szt. Chusta opatrunkowa
60 x 80 cm • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5
szt.) • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm • 1 szt. Nożyczki 19 cm
• 4 szt. Rękawice winylowe • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca •
1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja
udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów
alarmowych

Część 3 Wyposażenie przedszkola – pomoce edukacyjne
Nazwa
Labirynt prisma

Ilość
1

Opis
Labirynty manipulacyjne zaprojektowane tak, by rozwijać wiele
ważnych umiejętności w trakcie wesołej zabawy. Podczas
przesuwania koralików dzieci uczą się rozróżniać kolory i
kształty, przeliczać. Zabawa w bardzo prosty, a jednocześnie
przemyślany sposób rozwija zdolności manualne i motorykę
dzieci, a także doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.
• wym. 31,5 x 16 x 34 cm

Pudełko małego odkrywcy

1

Zabawka rozwijająca zdolności manualne. Na każdej ściance
kostki dzieci znajdą inną zabawę. Jedna ścianka to tęczowe koło,
które po zakręceniu zmienia kolory. Druga to lustro, w którym
dzieci znajdą swoje odbicie. Trzecia to wesoły rak, który obraca
swoimi oczami i buzią o 360 stopni. Czwarta to liczydło. Na
górze dodatkowo znajduje się labirynt. • wym. 18 x 18 x 34 cm

8

Tabliczka ścienna - żyrafa

Tabliczka
piesek

ze

1

Tabliczka w kształcie sympatycznego zwierzątka z aplikacjami
sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty, do przykręcenia do
ściany. Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i
rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga
wzrok, niektóre aplikacje wydają dźwięki. • wym. 36 x 55 cm.
Żyrafa wyposażona została w przesuwankę z 16 kolorowymi
elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm.

szlaczkiem 1

Kolorowa drewniana tabliczk przygotowuje dziecko do nauki
pisania. Rozwija sprawność grafomotoryczną dziecka oraz
koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia usprawniają rękę
dziecka, wyrabiając nawyk prawidłowego trzymania przyboru
do pisania. Służą także doskonaleniu orientacji przestrzennej,
koncentracji uwagi oraz rozwijaniu spostrzegawczości.
• wym. 96,5 x 30 cm

Domek manipulacyjny

1

Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju motywami,
które zachęcają do zabawy, obserwacji i doświadczania
dotykiem. Elementy przytwierdzone do ściany, oprócz walorów
estetycznych, stanowią kącik zabawy. Dzięki manipulowaniu
sznureczkami i rozpoznawaniu faktur dotykiem dzieci rozwijają
sprawność rąk i zmysł dotyku. Dostarczane z elementami
mocującymi do ściany. • wym. 35 x 35 cm

ćwiczeń 1

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach
wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu.
Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą
specjalnych patyczków. Zadanie jest dość trudne, a jego
wykonywanie doskonale trenuje koordynację wzrokoworuchową i koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF. • wym.
41,5 x 22 cm

Tabliczka
do
ćwiczeń 1
oburącz - trójkąty

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach
wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu.
Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą
specjalnych patyczków. Zadanie jest dość trudne, a jego
wykonywanie doskonale trenuje koordynację wzrokoworuchową i koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF. • wym.
41,5 x 22 cm

Płotek z kulodromem

1

Drewniany płotek do zawieszenia na ścianie. Przytwierdzono do
niego za pomocą kolorowych rzepów tor-kulodrom (plastikową
rurkę o śr. 43 mm), do której maluch może wrzucać kolorowe
kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu.
Kulka jest dołączona do zestawu. • wym. 100 x 100 cm

Drzewko labirynt

1

Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki, wprawiając
je w ruch za pomocą ptaszka. • 3 kulki drewniane • ptaszek •
drzewko • wym. 19,5 x 23,5 x 33 cm

Tabliczka
do
oburącz - jabłka

9

Kuleczkowy tor - muzyczny

1

Drewniane tory kuleczkowe do samodzielnej budowy, zarówno
dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych małych
budowniczych. •99 elem. (w tym 20 kulek)• wym. op. 52 x 8 x
34 cm

Przybijanka - łąka

1

Przesuwanka Królik

1

Tadycyjna zabawka kreatywna. Dzieci tworzą obrazki z
drewnianych elementów przybijanych do korka. Zestaw pozwala
rozwijać małą motorykę, koncentrację, koordynację oko-ręka,
kreatywne myślenie i wyobraźnię. Całość znajduje się w
praktycznym, kolorowym pudełku z drewna. • tablica korkowa o
wym. 21 x 16 cm • młotek o dł. 16,5 cm • 5 tabliczek z
instrukcjami o wym. 13,5 x 9 cm • 40 pinezek • 39 elem. do
konstruowania kwiatków o wym. od 3 do 9 cm
Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na ścianę.
Stanowią dekorację sali, jak również pełnią funkcję panelu
manipulacyjnego, usprawniającego motorykę ręki dziecka.
• wym. 40 x 76,5 cm

Labirynt z magnesem - 1
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.
• wym. 24,5 x 22,5 cm

Piramida manipulacyjna XX

1

Drewniana piramida zaopatrzona w elementy zachęcające dzieci
do zabaw manipulacyjnych. Na pierwszej ściance znajduje się
przesuwanka, na drugiej - koła zębate, a na trzeciej - ksylofon. •
wym. 27,5 x 17,5 x 19 cm • 2 pałeczki o dł. 15,5 cm

- 1

Ułożenie tulejek na brzuchu kołyszącego się delfina nie jest
łatwe, zwłaszcza, gdy jest ich coraz więcej. Dziecko rzuca kostkę
i układa elementy w wylosowanym kolorze. Wygrywa osoba,
której uda się ustawić wszystkie tulejki, nie burząc całej
piramidy. Pomoc rozwija koncentrację, myślenie strategiczne,
umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokoworuchową. Zestaw zawiera kostkę. • delfin o wym. 17 x 12 cm •
18 elem. • kostka
Wykonane z tworzywa sztucznego metaliczne kamienie do
ćwiczeń manualnych • 4 szt. o śr. 8 cm • 4 szt. o śr. 15 cm • 2
szt. o śr. 20 cm

Wesoły
delfin
balansująca gra

Kamienie
do
ćw. 1
manualnych - metaliczne
Leśna szkółka

1

Zabawka posiada 18 otworów, do których należy dopasowywać
klocki o różnych kształtach - cyfry, kształty geometryczne i
figurki nawiązujące do tematyki leśnej. Kulę można także
rozłożyć na części, a następnie złożyć ponownie. Zabawka
ucząca kojarzenia i logicznego myślenia, rozwija koordynację
wzrokowo-ruchową dziecka. W komplecie: 6 cyferek, 6
kształtów geometrycznych i 6 figurek • wym. 21 x 21 x 16 cm •
wym. cyfr 5 x 3 x 1,5 cm, wym. kształtów 4 x 4 x 3 cm, wym.
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figurek 8,5 x 5-8 x 3 cm

Triolo

1

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.
• 24 elem. • 2 podstawy • wym. 19 x 6,5 x 1,5 cm

Piramida 25 elem.

1

Zadaniem dziecka jest dopasowanie klocków do pasujących
form na podstawce i posegregowanie ich ze względu na kolor.
Podczas zabawy maluch uczy się rozpoznawać podstawowe
kształty, kolory, poznaje pojęcie ilości i ciężaru, ćwiczy zdolność
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz logiczne myślenie.
•25 elem. •wym. 22 x 21 cm • wym. klocków 5 x 2 cm

Drewniana wieża

1

Drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych kształtach,
które należy do siebie dopasować. Zabawa rozwija motorykę
rąk, wyobraźnię przestrzenną i koordynację wzrokoworuchową. • wys. 27,5 cm

Nakładanka kurka

1

Klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia świetną zabawę
w nakładanie kolorowych kółek różnej wielkości, w kolejności
od największego do najmniejszego. Doskonale rozwija
sprawność manualną rąk oraz koncentrację. • wys. 15,5 cm • śr.
13 cm

z 1

Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy manipulacyjne.
Umieszczone na ściankach kostki sznurki, napy, guziki, klamerki
oraz suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności palców i uczą
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się
(sznurowania
i
zapinania).
• wym. 30 x 30 x 30 cm

Przewlekanka - konik

1

Podczas zabawy kolorowe przewlekanki rozwijają u malucha
zdolności ruchowe i koncentrację. To świetna zabawa
edukacyjna, trening manualny oraz ćwiczenie precyzji ruchów, a
także
cierpliwości
i
dokładności.
•wym. 15 x 2,5 x 19,5 cm

Mata alfabet

1

Na puzzlach przedstawiony jest alfabet, każdy element to inna
literka. Dzięki tej piankowej zabawce, dziecko uczy się zasady
łączenia i dopasowywania do siebie puzzli, a przede wszystkim
poznaje literki i może tworzyć pierwsze słowa. Literki są
wyjmowane. • 26 elem. o dł. boku 32,5 cm

Kostka
zebrą

manipulacyjna

11

Mata cyferki

Zwierzęta
sześciany

1

-

kreatywne 1

Na puzzlach przedstawione są cyferki, na każdym elemencie
inny. Dzięki tej piankowej zabawce, dziecko uczy się zasady
łączenia i dopasowywania do siebie puzzli, a przede wszystkim
poznaje cyfry i uczy się liczyć. Cyferki są wyjmowane. • 10 elem.
o dł. boku 32,5 cm
Puzzle kostkowe dla najmłodszych dzieci. Ćwiczą koordynację
wzrokowo-ruchową oraz spostrzegawczość, można ułożyć
żyrafę, krowę czy misia lub stworzyć swoje całkiem nowe
zwierzaki •12 kostek o wym. 6 x 6 x 6 cm • 12 wzorów

Tablica
magnetyczna 1
Mandala 90 el.

Tablica Mandala składa się z magnetycznych płytek
mozaikowych o różnych kształtach. Specjalny kształt tych płytek
pozwala na komponowanie pięknych i unikatowych mozaik.
Praktyczny pojemnik - walizeczka bezpiecznie przechowuje
wszystkie komponenty. Do zestawu dołączony jest album z
przykładami do odwzorowania.• 90 elementów

Nakładanka z filcem
Leśne zwierzęta

- 1

Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle to połączenie doskonałej
zabawy z możliwością edukacji dziecka. Puzzle uczą
rozpoznawania zwierząt, kolorów, kształtów i logicznego
myślenia. Zadaniem dziecka jest ułożenie w odpowiednim
miejscu 5 zwierzątek. Układanka ćwiczy spostrzegawczość i
zdolności manualne. • wym. 21 x 25 x 2,2 cm • wym. zwierzątek
ok. 6 cm

1

Dzieci mają do dyspozycji wiele elementów do ułożenia. Będą
się wspaniale bawić układając różne sympatyczne postaci i
nauczą się rozróżniać kształty oraz kolory. • 16 kolorowych
plastikowych guziczków o wym. 3,5 x 3 cm • 38 elementów z
kartonu do ułożenia o wym. od 7 x 9 do 23 x 11 cm

na 1

Edukacyjne układanki, które rozwijają sprawność rączek dziecka
i jego koordynację wzrokowo-ruchową. Poszczególne elementy
należy nałożyć na kołeczki zamocowane na podstawie.
• wym. 21 x 24 x 1,5 cm

Zestaw
kostek 1
kontrastowych, 3 szt.

Miękkie kostki kontrastowe to znakomita zabawka dla
najmłodszych dzieci. Są miłe w dotyku i bezpieczne, a
kontrastowe kolory zapewnią stymulację wzroku. Kostki
sensoryczne wykonane są z pianki obszytej tkaniną (85%
bawełna, 15% poliester). Każda kostka ma 3 czerwone pola i 3
pola w czarno-biały wzór (inny na każdej kostce). • wym. 15 x 15
x 15 cm
Transparentne, akrylowe półkule w jasnych kolorach, miłe w
dotyku. Dzieci mogą dzięki nim oglądać świat w różnych
barwach. Patrząc przez pryzmat półkuli dziecko zobaczy
powiększony obraz. W połączeniu tworzą nowe kolory. • 8 szt.
• śr. 5 cm

Carotina Baby Crea

Miś - układanka
kołeczkach

Percepcyjne półkule

1

12

Magiczny sześcian

1

Abak do sortowania

1

Klocki edukacyjne Canoe

1

Magnetyczne formy
czarną planszą

z 1

Puzzle magnetyczne
samochody

- 1

Quadrimemo - podstawa

1

Magnetyczne formy z białą 1
planszą

Magiczny sześcian to lampa, która służy nie tylko do rozjaśnienia
pomieszczenia, ale także jako źródło dźwięku. Wbudowany
głośnik Bluetooth pozwoli na odsłuchanie muzyki lub innych
dowolnych dźwięków z urządzeń bezprzewodowych takich jak:
smartfon, tablet, laptop, komputer.Jest to idealne uzupełnienie
kącików relaksacyjnych oraz pomieszczeń sprzyjających
stymulacji i aktywizacji zmysłów. Zmieniające się kolory
przykuwają uwagę dziecka i wprowadzają tajemniczy nastrój. •
dł. boku 15 cm • dł. kabla zasilającego 1,7 m
Pomoc służy do wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania
i przeliczania poprzez manipulację.•2 podstawy z 5 trzpieniami
o wym. 26 x 8 x 12 cm • 100 elem. o śr. 4 cm
Zestaw sześciennych klocków drewnianych w dwóch najbardziej
kontrastowych kolorach: czarnym i białym, z nadrukowanymi
prostymi wzorami geometrycznymi. Klocki zaprojektowane z
myślą o młodszych dzieciach, które potrzebują silnych bodźców,
a zarazem czystych barw i prostych wzorów. Zapakowane w
praktyczny, bawełniany woreczek. • 60 szt. (po 30 w każdym
kolorze) o wym. 3 x 3 cm
Zestawy zawierają drewniane, kolorowe, geometryczne
elementy, z których można układać wiele ciekawych obrazków
oraz karty z propozycjami wzorów, które można ułożyć za
pomocą kolorowych magnesów. Wszystko zamknięte jest w
drewnianej walizeczce-pudełku z magnetyczną planszą. Zabawki
edukacyjne, dzięki którym dzieci poznają kształty geometryczne,
pobudzają
wyobraźnię
i
kreatywność.
•wym. walizki 30 x 30 x 3,7 cm • 35 elem. •20 kart
Wspaniała zabawa, która polega na układaniu kolorowych
elementów na tablicy magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie
gubią się i można bawić się nimi także w podróży. 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.
Stabilna podstawa posiada miejsce na wsunięcie karty oraz
miejsce na 16 niskich nakrywek. Można także wykonać
samodzielnie plansze o dowolnej tematyce (np. ilości i cyfry,
proste wyrazy, działania, ortografia). Gra rozwija pamięć
wzrokową i orientację przestrzenną. • podstawa z tworzywa o
wym. 26 x 26 cm • 16 nakrywek o śr. 5 cm
Zestawy zawierają drewniane, kolorowe, geometryczne
elementy, z których można układać wiele ciekawych obrazków
oraz karty z propozycjami wzorów, które można ułożyć za
pomocą kolorowych magnesów. Wszystko zamknięte jest w
drewnianej walizeczce-pudełku z magnetyczną planszą. Zabawki
edukacyjne, dzięki którym dzieci poznają kształty geometryczne,
pobudzają
wyobraźnię
i
kreatywność.
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• wym. 32,5 x 32 x 6 cm • 42 elem. •20 kart

Gra Obserwacja

1

Gra Tęcza

1

Piłeczka
różowa

kontrastowa

- 1

Kostka kontrastowa biało- 1
czarno-czerwona

Onomatopeje

1

Małe motylki latają po ogrodzie. Kto będzie najlepszy w ich
wyłapywaniu
Trzeba złapać motylka odpowiadającego
kombinacji na kostkach. Gra w kolory na szybkość i
spostrzegawczość. • 2 kostki o dł. boku 2,5 cm • 30 żetonów z
grubego kartonu o śr. 3,5 cm • 9 gumowych motylków o wym. 6
x 6 cm
Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory. U
starszych ćwiczy pamięć. Na kolorowej planszy ukryte są
kółeczka z kolorowymi przedmiotami. Dzieci zapamiętują ich
położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba
odgadnąć. • tęczowa plansza do gry o wym. 34 x 34 cm • 36
kółeczek z obrazkami (po 6 obrazków w 6 kolorach) • dla 1-6
graczy
Piłeczka dla najmłodszych dzieci, skupiając wzrok na białoczarnych geometrycznych wzorach zwiększa się efektywność
swojego mózgu. Wewnątrz znajduje się grzechotka, której
dźwięk przykuwa uwagę. Motywuje do zabawy, potrząsania,
prób rzucania i turlania, ucząc jednocześnie związków
przyczynowo-skutkowych. Miękkość piłki sprzyja
nauce
chwytania i przekładania.• śr. 9 cm
Piankowe kostki ze wzorami w kontrastowych kolorach:
czarnym, białym i czerwonym, z nadrukowanymi prostymi
wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, krzyżyk, iks).
Przyciągają uwagę dzieci i zachęcają do twórczej zabawy, silnie
stymulują zmysł wzroku. Pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do
utrzymania w czystości. • dł. boku 15 cm
Wieloelementowa pomoc składająca się z kart, które mają na
celu zapoznanie dziecka z dźwiękami i odpowiadającymi im
rysunkami, a dołączone do nich paski z sekwencjami symboli
dźwięków są materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej. Pomoc
stymuluje rozumienie mowy, rozwija słownictwo, ćwiczy uwagę
słuchową i koncentrację. Jest skonstruowana zgodnie z zasadą
stopniowania trudności. Jest doskonałym narzędziem do
konstruowania zabaw stymulujących rozwój mowy oraz pomocą
dydaktyczną w terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji
dziecięcej, dysleksji, mowy dzieci z zaburzeniami słuchu i
autyzmem. • 104 karty typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta
domowe, dzikie zwierzęta, przyroda/otoczenie, dźwięki
wydawane przez człowieka) • karty do ćwiczeń sekwencji
słuchowych o wym. 29,7 x 10 cm podzielone na 3 poziomy: 2
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onomatopeje - 15 kart, 3 onomatopeje - 10 kart, 4 onomatopeje
- 6 kart
Puszki dźwiękowe XX

1

Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony
dźwięków. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary puszek o
identycznym brzmieniu. • podstawa o wym. 30 x 16 x 2 cm • 8
szt. puszek o wym. 6 x 6 x 4 cm

Puszki szmerowe

1

Sześć par drewnianych puszek wypełnionych różnym
materiałem, umożliwiającym zróżnicowanie natężenia szmeru.
Dziecko ćwiczy zmysł słuchu poprzez dobieranie par, tworzenie
szeregów oraz wyszukiwanie dysharmonii. • wym.13 x 19 x 11
cm

Kwadraty fakturowe

1

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.

Sensoryczna gąsienica

1

Kamienie rzeczne

1

Skrzynka Zgadula

1

Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa gąsienica. Każdy z
elementów jest inny. Na pierwszym umieszczono głowę z
wypełnieniem z miękkiej pianki, na drugim - koraliki, w trzecim
znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i piąty można wypełnić
dowolnym materiałem, a szósty zawiera groch. Elementy łączą
się ze sobą w różny sposób co stanowi dodatkową atrakcję dla
maluchów i usprawnia motorykę dłoni. Gąsienica rozwija zmysł
dotyku oraz percepcję wzrokową. • wym. 41 x 172 cm
Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa
sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie. Zadaniem
uczestnika zabawy jest przeskakiwanie z kamienia na kamień z
zachowaniem równowagi. Gra ćwiczy koordynację ruchową,
równowagę oraz gibkość. Elementy od spodu zabezpieczone
gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się
podczas zabawy.• maksymalne obciążenie 100 kg
• 3 kamienie o długości boku 36 cm i wys. 8,5 cm • 3 kamienie o
długości boku 25 cm i wys. 4,5 cm
Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie odgadnąć, 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 jedno dziecko rozpoznaje, reszta
obserwuje. • wym. 35,5 x 19,5 x 38 cm
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Pakiet sensoryczny

1

Zestaw pomocy sensorycznych: Sensoryczne piłeczki świecące świecą podczas odbijania ich. Dzięki nieregularnej powierzchni
odbijają się pod różnym kątem. - 4 szt. - śr. 7 cm; Klepsydra
sensoryczna Jumbo, 1 szt. Po odwróceniu klepsydry kolorowy
żel powoli spływa na dno. - wym. 8 x 20 cm; Piramida dźwięków,
1 szt. Pryzmy wydające różne dźwięki. Gra ćwiczy percepcję i
pamięć. - 12 elem. (6 par); Młynek-pozytywka, 1 szt. - puszka, w
której umieszczony jest mechanizm grający. Zabawka stymuluje
układ słuchowy oraz usprawnia rączkę dziecka - śr. 7,5 cm - wys.
11 cm; Dzwonki z rączką, w różnych kolorach, z plastikowymi
rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. - 8 szt. - 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
wykonane z drewna. - 2 szt. - wym. 20,5 x 5,5 cm; Ocean, 1 szt.
Podczas poruszania przemieszczające się wewnątrz metalowe
kuleczki imitują dźwięk szumu fal. - śr. 25 cm; Dzwoneczki na
rękę - 4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie. - 2 szt. dł. taśmy 23 cm - śr. dzwonka 2 cm; Sensoryczne misie, które
można przytulać, dotykać i jednocześnie wykorzystywać do
różnorakich zabaw sensorycznych, stymulujących zmysł dotyku 5 misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą rodzajem
wypełnienia; Dotykowa loteryjka, 1 szt. - drewniane elementy
do rozpoznawania poprzez dotyk. 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 szt. stymuluje zmysł dotyku, rozwijająca słownictwo,
pamięć i uwagę słuchową, zestaw składa się z 25 płytek obrazków przedstawiających przedmioty z najbliższego
otoczenia dziecka, które można podzielić na 5 grup powiązanych
tematycznie - wym. 13 x 16 cm; Fakturowa opaska z kulką, 1 szt.
- wykonana z fragmentów materiałów o różnych fakturach- śr.
ok. 20 cm - szer. 6,5 cm; Świecąca tęczowa piłeczka, 1 szt. –
świeci po odbiciu od powierzchni podłogi, ściany, itp. - śr. 6,5
cm; Piłeczka Pajączek duża, 1 szt. - śr. 11 cm; Zestaw
sensorycznych piłeczek 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, 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.; Mata z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia, 1
szt Kolorowa mata z tkaniny bawełnianej, złożona z 5 kieszeni
zamykanych na rzep. Można umieszczać w nich różne
wypełnienia pozwala dzieciom rozwijać zmysł dotyku oraz
percepcję wzrokową. - wym. elem. 38,5 x 38,5 cm - dł. 205 cm;
Woreczki do maty z kieszeniami 3 szt., z grochem, przeznaczone
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Piasek kinetyczny

1

do wypełniania maty z kieszeniami - 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 szt. - 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
obrazkowo-dźwiękowe, 1 szt. - 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, jest to doskonały sposób
wzbogacania słownictwa. - format: B5 - zeszyt A5, 8 str. - 20
plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych - płyta CD plastikowe kieszonki; Dysk sensoryczny do balansowania, 1 szt.
służy do nauki utrzymania równowagi - śr. 36 cm - grubość 4,5
cm; 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, pomaga 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 o wym. 8,3 x 8,3 cm - 4
plansze kontrolne - 16 kart z wzorami sekwencji; Piłka
sensoryczna 75 cm, 1 szt. - do terapii i rehabilitacji, z miękkiej
gumy z wypustkami na powierzchni. Zapewniają stymulację
dotykową. - 1 szt.- śr. 75.
Piasek kinetyczny jest doskonałym materiałem do
modelowania, pozwala na stworzenie piaskownicy w sali
przedszkolnej lub w domu. Jest bardzo miękki, nie wysycha, jego
ogromną zaletą jest to, że nie brudzi rąk. Nie należy mieszać go
z wodą. Zabawa z piaskiem, która przypomina lepienie z
plasteliny, ma także właściwości terapeutyczne i wyciszające. W
poręcznym wiaderku.
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Alfabet z obrazkami

1

Słowa i zdania

1

Poznajemy sylaby otwarte

1

Poznajemy
zamknięte

sylaby 1

Alfabet z obrazkami to pomoc edukacyjna przeznaczona do
pracy z dziećmi w klasach 1-3. Może być wykorzystywana
podczas zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych z uczniami
mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonymi
ryzykiem dysleksji. Zawiera zestaw dwustronnych kart jako
praktyczny materiał do demonstracji liter.Rozwija rozumienie
mowy, wzbogaca słownictwo, orientację przestrzenną,
koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność słuchania i
spostrzegania. Przeznaczony jest dla dzieci, u których chcemy
wspomagać rozwój mowy, z zaburzonym funkcjonowaniem
analizatora słuchowego i wzrokowego, z obniżonym poziomem
grafomotorycznym i płynnością ruchów oraz/lub z zaburzoną
koordynacją wzrokowo-ruchową, u których chcemy wspomagać
umiejętność prawidłowego kreślenia liter pojedynczych, jak
również dwuznaków i zmiękczeń. Zestaw zawiera 44 karty wraz
z materiałem językowym formatu A4.
Podstawowym
celem
edukacji
wczesnoszkolnej
jest
zapewnienie wszystkim uczniom warunków optymalnego
rozwoju, w tym kształtowanie umiejętności komunikatywnego
posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie. Pomoc
edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat i składa
się z zestawu kart obejmujących materiał językowy do
opanowania przez dziecko. W skład produktu wchodzą 22 karty
formatu A4 oraz wzory do budowy zdań o różnej długości.
Zestaw sylab, które można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji
artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności
rozpoznawania,
porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz zabaw
słowotwórczych. Szczególnie polecany dla dzieci z opóźnionym
rozwojem mowy, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, we
wczesnej nauce czytania, z ryzyka dysleksji i dyslektycznych. •
254
karty
o
wym.
10,5
x
7,4
cm
• 80 żetonów w 4 kolorach (20 x 4)
Każda z sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na
swobodne manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz
dostosowanie materiału do indywidualnych możliwości dziecka.
Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter
drukowanych. Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń
kinestezji
artykulacyjnej,
doskonalenia
umiejętności
rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania
sylab. • 236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm • 60 żetonów w 3
kolorach (20 x 3)
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Poznajemy sylaby otwarte 1
z grupą spółgłoskową

Sylaby do zabawy

1

Analiza i synteza wzrokowa 1

Głoski do zabawy

1

Literka do literki 2

1

Biała tablica magnetyczna 1
90x120cm

Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter
drukowanych. Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń
kinestezji
artykulacyjnej,
doskonalenia
umiejętności
rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania
sylab oraz zabaw słowotwórczych szczególnie u dzieci z
opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego, z ryzyka dysleksji i dyslektycznych • 123 karty o
wym. 10,5 x 7,4 cm • 60 żetonów w 4 kolorach do oznaczania
samogłosek, spółgłosek oraz głoski/litery „i” pełniącej rolę
zmiękczenia w sylabie
Gry kształcące słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy
sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo-słuchoworuchową, koncentrację słuchową - umiejętność bardzo ważna w
nauce czytania i pisania. Uczą również przestrzegania
ustalonych zasad. Z tej gry mogą korzystać nie tylko logopedzi,
pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas
wspólnie spędzony z dzieckiem przeznaczyć na zabawy w
charakterze edukacyjnym. • 55 kart • 55 kart instrukcji • plansza
• 5 pionków • kostka • instrukcja • dla 2-5 graczy
Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i
pisania. Kolejne zdania ułożone są zgodnie z zasadą
stopniowania trudności. Różnorodny materiał: kolorowe,
czarno-białe i konturowe rysunki umożliwiają dzieciom
stymulację i rozwój w zakresie analizy wzrokowej. • format: A4
• 47 kart z ćwiczeniami
Gry kształcące słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy
sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo-słuchoworuchową, koncentrację słuchową - umiejętność bardzo ważna w
nauce czytania i pisania. Uczą również przestrzegania
ustalonych zasad. Z tej gry mogą korzystać nie tylko logopedzi,
pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas
wspólnie spędzony z dzieckiem przeznaczyć na zabawy w
charakterze edukacyjnym. • 55 kart • 55 kart instrukcji • plansza
• 5 pionków • kostka • instrukcja • dla 2-5 graczy
Pomoce edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas zabawy, polegającej
na układaniu z liter wyrazu pasującego do wybranego wcześniej
obrazka, dzieci (przy współudziale starszego uczestnika) uczą się
rozpoznawać i nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy
lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym w opakowaniu
obrazkom. • dla 1-6 graczy
Tablice białe do układania obrazków, pisania. Posiadają
aluminiową ramę. Po tablicy można pisać tylko markerami
suchościeralnymi dobrej jakości. Mocowane są do ściany za
pomocą uchwytów. Wymagają częstego czyszczenia płynem do
tablic suchościeralnych • wym. 120 x 90 cm
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Wielkie litery magnetyczne

1

Małe litery magnetyczne

1

Cyferki magnetyczne
walizce

w 1

Kolorowe literki zachęcają do zabawy, dzięki czemu poznawanie
liter i układanie pierwszych wyrazów jest dla dzieci atrakcyjne.
Każda literka posiada magnes, dzięki czemu łatwo przyczepić ją
do
tablicy
lub
lodówki.
• 48 elem. o wys. 3,5 cm
Kolorowe literki zachęcają do zabawy, dzięki czemu poznawanie
liter i układanie pierwszych wyrazów jest dla dzieci atrakcyjne.
Każda literka posiada magnes, dzięki czemu łatwo przyczepić ją
do
tablicy
lub
lodówki.
• 40 elem. o wys. od 2,5 do 4 cm
Celem zabawy jest zapoznanie dzieci z liczbami oraz
podstawowymi
działaniami
arytmetycznymi.
Pomoc będzie przydatna także przy rozwijaniu umiejętności
językowych: nazywaniu przedstawionych na magnesach
zwierząt, roślin, itp.• 100 kartoników magnetycznych z cyframi
o wym. 2 x 2 cm • 30 kartoników magnetycznych ze znakami
arytmetycznymi o wym. 2 x 2 cm • 42 kartoniki magnetyczne z
obrazkami o wym. 3 x 3 cm • 1 marker suchościeralny • pudełko
z magnetyczną tablicą
Gra, dzięki której dziecko nauczy się skutecznie czytać i pisać już
od 3 roku życia! Mozna bawić się samemu lub grać z
przyjaciółmi w zabawne bingo dzięki wspaniałemu kołu fortuny
w kształcie młyna! Gra uczy dzieci pisać i czytać. • młyn z
literkami o wym. 22 x 22 cm • 90 literek o wym. 2,5 x 2,5 cm • 6
kart-puzzli (3 elem.) o wym. 22 x 13 cm • pisak suchościeralny

Farma ze słowami

1

Sylaby

1

12 puzzli ukazuje przedmioty i ich nazwy podzielone na 3 sylaby.
Dzieci układając obrazek otrzymują całe wyrazy. Układanka
pomocna w początkowej nauce czytania. • wym. obrazka po
ułożeniu: 16,5 x 8 cm

Puzzle Alfabet i pierwsze 1
liczby

Gra polega na dopasowaniu do siebie 62 elementów z literkami,
obrazkami oraz słowami. W ten sposób dziecko uczy się alfabetu
i czytania.
Domki ABC nauczą Cię liter alfabetu! W każdym domku mieszka
inne zwierzątko. Musisz dopasować drzwi z inicjałem do
mieszkającego w domku zwierzątka! Dodatkowo, do wszystkich
domków można dopasować różne kolorowe daszki, tworząc w
ten sposób co chwila inną scenerię. Gra pomaga dziecku w
nauce alfabetu i rozwija kreatywność. • 26 domków ze
zwierzętami o wym. 11 x 15 cm • 26 drzwi z literkami • 24 dachy

Abecadło

1
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Już czytam

1

Grafomotoryka dla smyka

1

Słowa na różne głoski

1

Klocki Edu

1

Gimnastyka buzi i języka. 1
Karty do ćwiczeń motoryki
narządów artykulacyjnych.

Gra dla przedszkolaków, która uczy czytania, ma teraz cztery
warianty.
Dziecko może samo układać układankę, puzzle wraz z innymi
graczami,
grać
w
domino
lub
grę
słowną.
Wszystkie te czynności spowodują oswojenie się ze światem
liter,
sylab
i
wyrazów.
• 12 obrazków po 4 elem. • dla 1-4 graczy
Zestaw kolorowych plansz z propozycją prostych ćwiczeń
grafomotorycznych, w których zadaniem dziecka jest rysowanie
po śladzie palcem lub mazakiem. Ćwiczenia z zakresu
grafomotoryki mają na celu poprawę sprawności dłoni i palców,
sprawne posługiwanie się przyborami piśmienniczymi oraz
przygotowanie do nauki pisania. Pomoc przeznaczona dla dzieci
w wieku wczesnoszkolonym i przedszkolnym, z powodzeniem
może być wykorzystywana już w pracy z dziećmi żłobkowymi.
•10 zalaminowanych plansz wielokrotnego użytku w formacie
A3, 4 mazaki suchościeralne, instrukcja, od 2 lat.
Zestaw kart z ilustracjami, których nazwa rozpoczyna się
określoną głoską, mogą być wykorzystywane przez nauczycieli
do prezentacji przy wprowadzaniu kolejnych liter alfabetu,
podczas zajęć usprawniających umiejętność czytania i pisania
oraz ćwiczeń logopedycznych przy usprawnianiu artykulacji
danej głoski w nagłosie czy różnicowania głosek. Dla dzieci z
obniżonym poziomem funkcji słuchowych,zaburzeniami
przetwarzania słuchowego, dysleksją, z wadami wymowy w celu
usprawniania artykulacji głoski w nagłosie wyrazu, z
opóźnionym rozwojem mowy do poszerzania słownictwa i
rozwijania
kompetencji
językowych.
• 287 obrazków • format: A6
Drewiane klocki z literami, przeznaczone do nauki alfabetu i
pierwszych prób czytania. Są oparte na polskim alfabecie, są
pomocne w nauce czytania, mogą służyć także jako zwykłe
klocki do wielu zabaw twórczych i konstrukcyjnych. Oprócz
klocków w zestawie znajduje się obszerna instrukcja, która
zawiera szereg przykładów możliwych zabaw i ćwiczeń z ich
użyciem • 24 klocki o wym 4 x 4 x 4 cm • 16 kart o wym. 15,5 x
11,5 cm
Gimnastyka buzi i języka to pomoc dydaktyczna przeznaczona
dla
dzieci
z
zaburzeniami
rozwoju
mowy.
Składa się z kart pracy do codziennego wykonywania wraz z
zestawem ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy.
Rozwija motorykę narządów artykulacyjnych - kinezę tj. ruch
narządów, kinestezję tj. czucie ułożenia narządów, rozumienie
mowy, wzbogaca słownictwo oraz stymuluje logiczne myślenie.
Umozliwia naukę przez demonstrację, naśladownictwo i
manipulowanie. W skład produktu wchodzą 4 zestawy po 10
kart formatu A5 lub 9 x 9 cm. Pomoc przeznaczona dla dziecka
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od 12 miesiąca życia.
Rodzina
obrazkowe

historyjki 1

Słyszę, widzę i wymawiam. 1
Ćwiczenia
kinestezji
artykulacyjnej

Poznajemy dźwięki

1

Pomoc ukazuje cykl życia rodzinnego jako naturalnego procesu
rozwojowego. Przedstawia etapy rozwoju rodziny. Celem jest
uświadomienie roli rodziny w życiu każdego człowieka,
zapoznanie z istotą cyklu życia rodziny oraz fazami jej rozwoju,
uświadomienie etapu rozwoju, na którym znajduje się rodzina
dziecka, nauka rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji,
pomoc dziecku w akceptowaniu narodzin młodszego
rodzeństwa, rozwój dojrzałości społecznej, poznawanie,
rozumienie i zapamiętywanie norm społecznych, rozwijanie
umiejętności akceptacji wobec odmiennego wyglądu, tolerancji
wobec osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju
myślenia przyczynowo-skutkowego, poszerzanie zasobu
słownictwa, ćwiczenie budowania wypowiedzi ustnych,
tworzenia historii, opowiadań, nauka układania dialogów i
odgrywania ról. • 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm
Pomoc przeznaczona jest do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej w
zakresie głosek środkowojęzykowych (ś/si; ź, zi; ć, ci; dź/dzi)
przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, dz) i przedniojęzykowodziąsłowych (sz, ż/rz,cz, dż). Dobra sprawność w zakresie
kinestezji artykulacyjnej wpływa również bezpośrednio na
opanowanie przez dziecko umiejętności czytania. Pomoc można
wykorzystywać w pracy z dziećmi: z zaburzeniami artykulacji w
zakresie ćwiczonych głosek, obniżoną sprawnością motoryczną
narządów artykulacyjnych, trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Jest to narządzie, które z powodzeniem można stosować
również ćwicząc z dziećmi z afazją, niedosłuchem czy
autyzmem. • 58 kart A4 • 2 karty A4 dwustronne • 6 kartoników
z symbolami
Dzięki tej pomocy już bardzo wcześnie możemy ćwiczyć z
dziećmi uwagę słuchową, koncentrację, umiejętność
identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz pamięć
słuchową. 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
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Naśladuj albo zgaduj

1

Karty
logopedyczne 1
Piotruś. Pakiet I

Rozwijamy
mowę
myślenie dziecka.

i 1

Zgadywanki wiosna

1

Zgadywanki lato

1

To pomoc dydaktyczna stworzona z myślą o dzieciach o
obniżonej sprawności w zakresie motoryki i czucia ułożenia
narządów
artykulacyjnych.
Zawiera
zestaw
ćwiczeń
umożliwiających usprawnianie praksji oralnej. Ułatwia
logopedom, terapeutom oraz rodzicom kształtowanie właściwej
mowy w okresie rozwoju dziecka oraz doskonaleniu jej w
późniejszym okresie życia. Umożliwia terapeucie pracę
indywidualną oraz grupową. Wielość i różnorodność ćwiczeń
pozwala na dostosowanie rodzaju i ilości ćwiczeń do potrzeb
dziecka. Skład produktu: 30 pasków z symbolami ćwiczeń praksji
oralnej (rysunki umieszczone pionowo - jeden pod drugim) o
wym. 7 x 29,5 cm, 60 pojedynczych tafelków z symbolami
ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm, 3 paski z 5 polami
do uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 cm, 20 pojedynczych kart z
ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania + bonus: 5 kart z
symbolami ćwiczeń oddechowych w formacie A5.
Materiał obrazkowo- wyrazowy w kartach opracowany jest tak,
aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną wymowę
poszczególnych głosek. Każda talia kart zawiera obrazki oraz
wyrazy do czytania z ćwiczoną głoska, która występuje w trzech
pozycjach. Gry wyrabiają spostrzegawczość, uczą rozwijać
skojarzenia, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć. Pakiet 8 talii
kart o wym. 5,3 x 8,5 cm
Gry typu „Memory” i „Piotruś”, zawierające również zestaw
innych zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Dwa zestawy talii kart o
różnej tematyce. W każdej talii znajduje się 27 kart: 13 par
obrazków, które różnią się pomiędzy sobą co najmniej jednym
szczegółem oraz karta "Piotruś". Gry wspierają rozwój myślenia,
poszerzają słownictwo, służą do ćwiczeń logopedycznych, jak i
nauki języków obcych. • 8 talii: razem 216 kart o wym. 5,3 x 8,5
cm • instrukcja.
Seria zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek,
które tematycznie związane są z porami roku i wydarzeniami
następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego
słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w
przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym
otoczeniu. Zawarty w książeczkach materiał językowy służy
doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz
poprawnego pisania i mówienia.
• format: 16,8 x 23,5 cm
• 32 str.
Seria zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek,
które tematycznie związane są z porami roku i wydarzeniami
następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego
słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w
przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym
otoczeniu. Zawarty w książeczkach materiał językowy służy
doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz
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poprawnego pisania i mówienia. Do pracy z książeczkami
potrzebny jest Zestaw kontrolny PUS (116065, sprzedawany
osobno). • format: 16,8 x 23,5 cm • 32 str.
Zgadywanki jesień

1

Zgadywanki zima

1

Bajeczki logopedyczne

1

Jak
żyrafa
szyję 1
myje?...czyli
szumiące
zagadki logopedyczne

Dlaczego ryba w stawie 1
pływa?...czyli
logopedyczne zagadki z
głoską r

Seria zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek,
które tematycznie związane są z porami roku i wydarzeniami
następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego
słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w
przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym
otoczeniu. Zawarty w książeczkach materiał językowy służy
doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz
poprawnego pisania i mówienia.
• format: 16,8 x 23,5 cm
• 32 str.
Seria zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek,
które tematycznie związane są z porami roku i wydarzeniami
następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego
słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w
przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym
otoczeniu. Zawarty w książeczkach materiał językowy służy
doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz
poprawnego pisania i mówienia.
• format: 16,8 x 23,5 cm
• 32 str.
Bajki zebrane w tym zbiorze mają za zadanie pomóc dzieciom w
wieku wczesnoszkolnym w opanowaniu poprawnego mówienia,
szczególnie wypowiadania głosek s–sz, c–cz, z–ż, dz–dż. Bajeczki
mogą służyć również rozwijaniu płynności ekspresyjnej dzięki
wzbogacaniu słownictwa i kształtowaniu mowy dialogowej i
opowieściowej. Ponadto usprawniają myślenie poprzez
określenie związków przyczynowo-skutkowych.
Dzieci uwielbiają zagadki. Ich rozwiązywanie jest doskonałą
zabawą, która jednocześnie uczy i wychowuje. Informacja w
postaci zagadki nawiązuje do naturalnej potrzeby odkrywania
świata przez małe dziecko. Proponowany zestaw 48 zagadek
jest również fundamentem do tworzenia własnych zagadek.
Pamiętać jednak należy, że każde zadanie można doprowadzić
do końca tylko wówczas, jeśli nie przerasta ono możliwości
wykonawcy. Wszystkie zagadki zostały sprawdzone przez
autorki w grupie dzieci przedszkolnych.
Dzieci uwielbiają zagadki. Ich rozwiązywanie jest doskonałą
zabawą, która jednocześnie uczy i wychowuje. Informacja w
postaci zagadki nawiązuje do naturalnej potrzeby odkrywania
świata przez małe dziecko. Proponowany zestaw 48 zagadek
jest również fundamentem do tworzenia własnych zagadek.
Wszystkie zagadki zostały sprawdzone przez autorki w grupie
dzieci przedszkolnych.
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Kostki
historie

opowiadające 1

Co się stanie…? - historyjki 1
obrazkowe 1

Gra jest idealną pomocą w rozwijaniu mowy, nabywaniu
umiejętności słuchania oraz rozpoznawania upływu czasu za
pomocą logicznych sekwencji czasowych. Zasady są bardzo
proste - trzeba rzucić kostkami, a historie o wylosowanych
postaciach, zwierzętach, przedmiotach i czynnościach
podpowiada wyobraźnia. • 10 plastikowych kostek o boku 3,5
cm • 72 naklejki
Historyjki obrazkowe do ćwiczeń językowych, nauki
porządkowania zdarzeń i tworzenia dowolnych opowieści,
rozwijają kreatywność. Dołączone karty ze znakami zapytania,
pozwalają na przerwanie historyjki w dowolnym momencie i
komponowanie brakujących zdarzeń lub zakończeń według
własnej fantazji. • 25 serii po 5-7 kart każda • 5 kart ze znakami
zapytania • łącznie 143 karty o wym.10 x 9,5 cm

Co się stanie…? - historyjki 1
obrazkowe 2

Historyjki obrazkowe do ćwiczeń językowych, nauki
porządkowania zdarzeń i tworzenia dowolnych opowieści,
rozwijają kreatywność. Kolorowe obrazki zachęcają do
opowiadania, uczą logicznego myślenia i zdolności obserwacji.
Tematyka historyjek obejmuje zdarzenia dnia codziennego. •24
serie po 5-9 kart każda •5 kart ze znakami zapytania • łącznie
145 kart o wym.10 x 9,5 cm

Sprawnościowe koło

1

Zabawa służy głównie rozwijaniu koncentracji, motoryki oraz
refleksu. Zabawa polega na przemieszczaniu kulek po torze tak,
by utrzymywały się na nim. Każdy z torów ma inny kształt, co
urozmaica zadanie.• 4-stronny tor o wym. 28 x 25 x 4,5 cm • 2
kulki

Mówię poprawnie

1

Planszowa gra logopedyczna pomagająca dziecku w nauce
poprawnej wymowy. Każdy z graczy otrzymuje po 2 pionki.
Poruszając się nimi po torze zgodnie z rzutami kostką, gracze
starają się jak najszybciej ustawić je w wyznaczonych miejscach
wewnątrz planszy. Uczestnicy wyścigu mogą sobie pomóc
wymawiając poprawnie wyrazy, zgodnie z obrazkiem i napisem,
na odkrywanych kolejno tabliczkach. • plansza do gry • 96
tabliczek z obrazkami • 8 pionków • kostka do gry •instrukcja •
dla 2-4 graczy
Karty przedstawiające przedmioty z najbliższego otoczenia
dziecka. Każda ilustracja zawiera nazwę po angielsku. • 20
plastikowych kart o wym. 13 x 13 cm

Skojarzenia - karty
angielskiego

do 1

Układanka geometryczna

1

Pomoc zawiera karty ze wzorami. 4 przedstawiają wzory
zawierające obrysy wszystkich elementów składowych, 16
prezentuje wzory z zaznaczonym konturem zewnętrznym. Do
pracy z kartami niezbędne są Kształty do układanki (036065,
sprzedawane osobno). Układanka rozwija wyobraźnię twórczą,
spostrzegawczość wzrokową oraz planowanie przestrzenne. •
20 kart formatu A4
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Tęczowe
kreatywne

kamienie 1

Miłe w dotyku "kamienie", które można układać według kart
zadań lub tworzyć własne kompozycje. W praktycznym,
plastikowym opakowaniu. • 6 kolorów • 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

zestaw 1

Zabawa z Piankowym zestawem konstrukcyjnym rozwija
koncentrację i wyobraźnię. Każda piłka ma sześć otworów, więc
możliwość tworzenia różnorodnych przedmiotów jest naprawdę
duża. • 9 piankowych piłek o śr. 7,4 cm (po 3 zielone, czerwone i
niebieskie) • 16 piankowych kijków o dł. 51 cm i śr. 2 cm (po 4
zielone, żółte, fioletowe i pomarańczowe)

1

Dwa plastikowe autka, w których można umieszczać
magnetyczne krążki, co powoduje wzajemne odpychanie bądź
przyciąganie się pojazdów. Zabawa autkami pozwala w prosty
sposób poznawać zasady zjawisk magnetycznych.• 2 autka o
wym. 10 x 5 x 6 cm • 4 krążki o wym. 3,6 x 0,8 cm
Kalendarz zawiera: • 9 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z
codziennymi czynnościami, do umieszczania w okienkach
domku • 6 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z warunkami
atmosferycznymi • 2 strzałki do zaznaczania temperatury oraz
właściwego miesiąca i pory roku • 1 kółko do zaznaczania dni
tygodnia • 1 komin do zaznaczania dnia w danym miesiącu •
wym. 52 x 60 cm • posiada otwory służące do zawieszania na
ścianie
Obrazki przedstawiające 32 sytuacje problemowe, w których
może znaleźć się dziecko w domu, szkole, sklepie, grupie
rówieśników. Dziecko ma za zadanie opowiedzieć, co przytrafiło
się postaciom przedstawionym w historyjce, jakie emocje
wywołało dane zdarzenie, jak należy się zachować w podobnej
sytuacji. Zabawa rozwijająca u dzieci empatię, rozumienie norm
społecznych, przewidywanie skutków własnego postępowania.
• 143 karty o wym. 9 x 9 cm
Gra dźwiękowa na zasadzie bingo, która uczy rozpoznawania
sposobu wyrażania emocji. CD oprócz nagrań zawiera
przewodnik dla nauczyciela z propozycją ćwiczeń rozwijających
umiejętność rozpoznawania emocji własnych i innych, która jest
podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka i poczucia własnej
wartości. • CD z nagraniami • 24 karty o wym. 16 x 16 cm • 60
czerwonych żetonów • przewodnik • do 12 graczy

Piankowy
konstrukcyjny

Auta magnetyczne

Kalendarz magnetyczny na 1
wszystkie pory roku

Obrazy - co się zadziało?

1

Dźwięki - rozpoznawanie 1
emocji

Plansze do początkowej 1
nauki czytania

Plansze uczą techniki czytania zwanej „ślizganiem się” z głoski
na głoskę (z litery na literę). Zaopatrzone są w komentarz
metodyczny. Do pracy z planszami wykorzystujemy klocki
LOGO.• 3 plansze • format: A3
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Rozsypanki
obrazkowe, 1
sylabowe i głoskowe do
nauki czytania i pisania
zestaw I

Słoneczny kwiat - chusta

1

Mata gimnastyczna zielona 5
- kształtka rehabilitacyjna
Wstążka gimnastyczna
5

Szarfa fioletowa, dł. 120 5
cm

Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami
umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo
rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa pod nimi
umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez
trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i
wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności
czytania i pisania.• format: 23,5 x 17 cm
Wykonana z nylonu chusta pozwala na zabawę nawet 16 dzieci
jednocześnie. Na pewno zachęci do gier zespołowych na
świeżym powietrzu.
W komplecie woreczek do
przechowywania. • śr. 3,2 m
Lekka mata do ćwiczeń oraz zabawy. Złożona z 3 części • wym.
po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm
Podwójna wstążka do ćwiczeń gimnastycznych. Zabawa
wstążkami pozwala na ćwiczenia wszystkich grup mięśniowych
ciała, a zwłaszcza mięśni barków i rąk. Zaopatrzone w rączki. •
dł. rączki 23 cm • dł. wstążki 1,8 m • 1 szt. • różne kolory
Wyjątkowa pomoc w czasie zabaw animacyjnych i zajęć
korekcyjno-ruchowych.
Szarfy
wykonane
z
taśmy
polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm

Obręcze płaskie 44 cm - 4 5
szt.

Doskonałe narzedzie do wykorzystania w zabawach ruchowych
• śr. 44 cm • 4 szt.

Rzeka z wyspami

1

Wyspa do balansowania

1

Ścieżka sensoryczna jest doskonałą formą usprawnienia
kreatywności oraz reakcji równoważnych • 21 kładek o wym.
35,5 x 11,5 x 4,5 cm • 2 wyspy o wym. 43 x 43 x 7 cm • 2
pomosty o wym. 50 x 14 x 7 cm • maksymalne obciążenie 100
kg
Gumowa piłka do balansowania, umieszczona na stabilnej
podstawie, może być napompowana do różnej objętości.
Ćwiczenia na wyspie rozwijają koordynację ruchową i
koncentrację.• śr. 40 cm •wys. 25 cm • maksymalne obciążenie
200 kg

Labirynt na nogi - wąż

1

Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz równowagę,
ćwiczą również koordynację • wym. 36 x 60 cm

Kładka równoważna

1

Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje równoważne. Wykonany
z lakierowanej i malowanej sklejki o gr. 19 mm. • wym. kładki
140 x 20 cm • szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm • maksymalna
wysokość 48 cm • wym. podstawy - muchomora 28 x 39,5 x 32
cm

Piłka do skakania 55 cm

1

Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne
uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego
ciała,
chwytność
i
ogólną
kondycję
fizyczną.
•śr. 55 cm
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Aktywna piłka fasolka 55 1
cm

Posiada przezroczystą powłokę, w środku umieszczone zostały
różnokolorowe kulki, wirujące podczas odbijania. Do zabawy
oraz ćwiczeń stymulujących rozwój koordynacji wzrokoworuchowej, motoryki dużej.• śr. 55 cm • dł. 90 cm• 1 szt.

Piłka sensoryczna 65 cm

1

Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na
powierzchni. Zapewniają stymulację dotykową. • 1 szt.
• śr. 65 cm • maksymalne obciążenie 400 kg

Piłka terapeutyczna

1

Piłka terapeutyczna z PCV, której jedna półkula pokryta jest
wypustkami, a druga półkula - gładka. • śr. 75 cm • kolor
niebieski

Część 4 Wyposażenie przedszkola – zabawki
Zwierzątka wsi - puzzle 1
kilkuelementowe

Puzzle progresywne to zaproszenie maluchów do świata coraz
trudniejszych układanek! Zestaw składa się z 4 układanek o
zróżnicowanej liczbie elementów (4,5,6 i 7), dzięki czemu dzieci
stopniowo uczą się radzić sobie z coraz trudniejszymi puzzlami,
a wesołe ilustracje zachęcają je do zabawy. 4 układanki • 22
elem.

Puzzle Kubuś Puchatek, 60 1
el.

Puzzle 60 elementów z ulubieńcami dzieci: Kubusiem
Puchatkiem, Tygryskiem i Prosiaczkiem. Po ułożeniu powstanie
obrazek o wymiarach 22 x 33 cm. Wysoką jakość, nasycenie
kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany
papier odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami
spożywczymi.

Puzzle Tomek i przyjaciele, 1
24 elementy

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. Obrazek przedstawia
bohaterów serialu animowanego "Tomek i przyjaciele". Po
ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 60 x 40 cm. Wysoką
jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia
kalandrowany papier odbijający światło, pokryty ekologicznymi
farbami spożywczymi.
Puzzle z Mikim i jego przyjaciółmi podczas zabawy na rolkach.
Wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania
zapewnia kalandrowany papier odbijający światło i
wykorzystanie materiałów ekologicznych. • wym. po złożeniu 41
x 27,8 cm

Puzzle Miki na rolkach 100 1
el.
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Klocki z obrazkami
kolorowa farma

- 1

Puzzle drewniane - sześciany. Na każdej stronie sześcianu
znajduje się fragment innego obrazka. Ćwiczą koordynację
wzrokowo-ruchową
oraz
spostrzegawczość.
• 4 elem. drewniane • wym. 10 x 10 x 5 cm

Klocki z obrazkami - kurka

1

Geometryczna farma XX

1

Puzzle drewniane - sześciany. Na każdej stronie sześcianu
znajduje się fragment innego obrazka. Ćwiczą koordynację
wzrokowo-ruchową
oraz
spostrzegawczość.
• 9 elem. Drewnianych • wym. 13,5 x 13,5 x 4,5 cm
Dzięki temu kreatywnemu zestawowi możesz tworzyć różne
scenki z udziałem zwierząt i rolnika. To świetna zabawa
rozwijająca wyobraźnię. • wym. 43 x 12,5 x 29 cm

Twister

1

Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi trzymając ręce i
stopy na polach o kolorze wyznaczonym przez ruletkę. • wym.
maty 161 x 118 cm • ruletka • od 2 graczy

Pacynka - dziewczynka

1

Pacynka - chłopiec

1

Zabawa pacynkami jest dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą,
ale także rozwija ich wyobraźnię, kreatywność i kompetencje
społeczne. Dziecko może tworzyć za pomocą pacynek swoje
własne historie i bajki, które potem przedstawia kolegom i
koleżankom. W świecie, w którym dominuje telewizja, który nie
pozostawia dzieciom miejsca na wyobraźnię, pacynki dają im
szansę nie tylko obserwowania, ale też kreowania
rzeczywistości.• wys. 26 cm
Zabawa pacynkami jest dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą,
ale także rozwija ich wyobraźnię, kreatywność i kompetencje
społeczne. Dziecko może tworzyć za pomocą pacynek swoje
własne historie i bajki, które potem przedstawia kolegom i
koleżankom. W świecie, w którym dominuje telewizja, który nie
pozostawia dzieciom miejsca na wyobraźnię, pacynki dają im
szansę nie tylko obserwowania, ale też kreowania
rzeczywistości.
• wys. 27 cm
Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową to wspaniała pomoc
dla logopedów, reedukatorów, nauczycieli. Ma otwór z tyłu
głowy i workowate ręce, w które mieszczą się zarówno dłonie
dziecka, jak i osoby dorosłej. Posiada też ruchomy język, w który
można włożyć palce. • wym. 70 x 12 x 15 cm
Gra rozwija rozpoznawanie i różnicowanie kolorów, sprawność
manualną, przedstawia wstępne informacje o rozwoju owadów.
• 4 motyle o wym. 6 x 6 cm • 15 żetonów z kwiatami o śr. 5 cm
• 1 żółty kwiat o śr. 6 cm • 1 liść o wym. 11 x 5,5 cm • 5 kostek
kolorystycznych i z obrazkami o dł. boku 1,5 cm • dla 2-4 graczy

Pacynka
Lena

terapeutyczna 1

Papilio - graXX*

1
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Puzzle dla dzieci Zdrowa 1
żywność

Zestaw 9 wielkoformatowych puzzli edukacyjnych, składających
się z 3 lub 4 elementów. Puzzle przedstawiają zdrową żywność:
warzywa i owoce takie jak: pomidory, pomarańcze, brokuły,
banany czy awokado. Wykonane z grubego kartonu wysokiej
jakości. • 32 elem. o wym. od 10,5 x 7,2 x 0,2 do 17 x 10,3 x 0,2
cm • przewodnik edukacyjny • całość w kartonowym pudełku o
wym. 25 x 19 x 7,5 cm, z wyciąganym plastikowym uchwytem

Lalka - dziewczynka
ubrankami

z 1

Lalka
ubrankami

z 1

Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw
dla najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę
samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy z lalką dzieci
poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki,
sprzączki. W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u
dziewczynki.
• dł. 45 cm
Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw
dla najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę
samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy z lalką dzieci
poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki,
sprzączki. W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u
dziewczynki.
• dł. 50 cm
Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność
kojarzenia, logiczne myślenie i koncentrację. Wzbogaca
słownictwo z zakresu danego tematu (zwierzęta, jedzenie,
kultura, miejsca). W trakcie gry uczestnicy kolejno odkrywają po
dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, jeżeli nie,
obrazki trafiają na poprzednie miejsce. • 34 elem. (17 par) o
wym. 9 x 9 cm

chłopiec

Memory - jedzenie

1

Memory - zwierzaki

1

Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność
kojarzenia, logiczne myślenie i koncentrację. Wzbogaca
słownictwo z zakresu danego tematu (zwierzęta, jedzenie,
kultura, miejsca). W trakcie gry uczestnicy kolejno odkrywają po
dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, jeżeli nie,
obrazki trafiają na poprzednie miejsce. • 34 elem. (17 par) o
wym. 9 x 9 cm

z 1

Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.
wym. 58 x 36 x 62,5 cm

Wózek
spacerowy
podnóżkiem

Lalka z zestawem lekarskim

3

Plastikowa lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami
medycznymi • dł. 38 cm • w komplecie słuchawki medyczne,
termometr oraz opakowanie witaminy C
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Bobas w wanience

1

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce,
nogi, głowę i powieki oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i
sika. W zestawie: plastikowa wanienka o wym. 37,5 x 19,5 x 25
cm, siatkowa myjka, mydło, szampon, balsam dla dzieci, puder,
butelka i kaczuszka. • wys. 30 cm

Bobas w chodziku

1

Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową i
dłońmi. W zestawie: chodzik na sznurku, z regulowaną
wysokością, o wym. 28 x 26,5 x 17,5 cm oraz grzechotka i trzy
tekturowe kostki z literami. • wys. 35 cm

Lalka Ala - miss piękności

1

Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową,
dłońmi i stopami. Posiada zdejmowane ubranko, obracaną
głowę i ruchome powieki. W zestawie: lokówka, szczotka i dwie
spinki do włosów. • wys. 30 cm

Bobas w łóżeczku

1

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce,
nogi i głowę oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i sika. W
zestawie: plastikowo-tekturowe bujane łóżeczko o wym. 41 x 27
x 26,5 cm, kocyk o wym. 36 x 36 cm, poduszka i butelka • wys.
32,5 cm

Lalka Jula - fryzjerka

1

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce,
nogi i powieki, oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i sika. W
zestawie: nocnik, butelka, grzebień, suszarka i lusterko z pleksi.
• wys. 32 cm

Lalka Zosia - kucharka

1

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce,
nogi i powieki, oraz zdejmowane ubranko. W zestawie: mini
blender z miseczką, babeczka, ciastko, widelczyk i łyżeczka. •
wys. 33 cm

Domek z wyposażeniem

1

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

Pralnia i kuchnia dla małej 1
gospodyni

Zestaw zabaw 2 w 1, spełnia rolę kuchni i pralni. Wykonany z
tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne akcesoria
kuchenne. Klapki piekarnika i pralki otwierają się. Akcesoria: •
patelnia • pokrywka • łyżka • nóż • widelec • czajnik • koszyk •
keczup • musztarda • cytryna • sałata • żelazko • wys. 69 cm

Zestaw małej fryzjerki - 1
duży

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

Betoniarka

Samochód ma kręcący się bęben. • dł. 38 cm

1
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Wywrotka dla dzieci

1

Solidnie wykonane pojazdy budowlane z drewna i tworzywa
sztucznego. Idealne zabawki dla małych budowniczych i fanów
motoryzacji.
• wym. 26 x 14,5 x 16,5 cm

Śmieciarka jumbo

1

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. 35 cm

Auta Tech Truck - mix

1

W serii Tech Truck na maluchów czeka 5 maszyn budowlanych,
wśród których znalazły się: śmieciarka, ładowarka, betoniarka,
wywrotka
oraz
walec.
Zabawki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o
najmłodszych dzieciach, tak, aby stymulować ich rozwój na
wielu płaszczyznach. Podczas zabawy maluch jednocześnie
rozwija wyobraźnię, sprawność motoryczną oraz koordynację
ruchową. Całość wykonana jest z lekkiego, ale wytrzymałego
tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.
Wywrotka, betoniarka, śmieciarka, spychacz, walec. • 1 szt. •
różne wzory, sprzedawane losowo • dł. od 23 do 29 cm

Autko wyścigowe
kolorów
Straż pożarna

mix 10
1

Wykonane z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. • wym. 9 x
6 x 5 cm • różne wzory, sprzedawane losowo
• dł. 47 cm • dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm

Baby Beetles - komplet 1
maskotek (4 szt.)

Zestaw pluszaków, których korzyścią jest to, że są bezpośrednio
związane z nauką angielskiego poprzez Uniwersalny Kurs dla
Żłobków i Przedszkoli, pomagają dziecku w ukierunkowanej na
przyswajanie
angielskiego
zabawie.
• 4 szt. • wym. 26 x 40 cm

Miś Karolek

3

Miękkie maskotki, idealne jako upominek dla dziecka.
• wys. 35 cm

Miękka żyrafa Tola

1

Estetycznie wykonana kolorowa zabawka, która pozwala
ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową oraz daje wiele radości
maluchowi. Wykonana jest z tkaniny miękkiej w dotyku, która
kryje folię wydającą charakterystyczny szelest, przykuwający
uwagę każdego dziecka. • wym. 24 x 19 cm

Buda dla piesków XX *

1

4 szt. szczeniaków - pacynek na palec

Klocki drewniane Matyldy, 2
100 szt.

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.
• 6 kolorów • 8 kształtów •100 elem. o wym. od 3 x 3 x 3 cm do
9 x 3 x 1,4 cm • opakowanie o śr. 22 cm i wys. 22 cm.
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Zestaw
konstrukcyjnych

klocków 1

Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie
różnorodnych konstrukcji • 30-stronicowa książeczka z
przykładowymi konstrukcjami • 257 elem. o wym. od 2,5 x 1 x
1,5 cm do 16,2 x 2 x 2 cm

Klocki budowlane

1

Klocki charakteryzują się ogromną różnorodnością kształtów,
dzięki czemu pozwalają tworzyć ciekawe budowle. Do zestawu
dołączone są nadwozia, podwozia i koła, które umożliwiają
złożenie jeżdżących pojazdów. Klocki charakteryzują się dużą
wytrzymałością, pobudzają kreatywność oraz doskonale
rozwijają zdolności manualne najmłodszych. • wym. od ok. 1 x 2
cm do 9 x 2 cm • 300 szt.

Farma - puzzle sześciany

1

Puzzle drewniane, umożliwiają ułożenie 4 obrazków. • 9 elem. •
4 karty pomocnicze • wym. klocka 4,3 x 4,3 cm • wym. 20 x 19 x
8 cm

Puzzle obserwacyjne Ogród

1

Zabawa z puzzlami dzieli się na dwa etapy: ułożenie obrazka, a
następnie wyszukiwanie na ilustracji elementów znajdujących
się w ramce układanki. Puzzle wykonane z grubego
kartonu.Puzzle obserwacyjne Ogród to świetna zabawa, która
jednocześnie
ćwiczy:
spostrzegawczość,
cierpliwość,
koncentrację oraz pamięć wzrokową • 40 elem. • wym. po
złożeniu 48 x 68 cm

Zestaw instrumentów do 1
półki z makatką

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

Dzwonki z rączką

1

Bączek
Auto Wesołek

4
1

Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z
plastikowymi rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. 8 szt.
dł. 13,5 cm śr. 7,4 cm
Tradycyjna zabawka dla maluchów. śr.15 cm , wys. 17 cm
Zabawki powinny towarzyszyć dziecku w jego rozwoju,
inspirować i zachęcać do aktywności. Auto Wesołek jest
interaktywną zabawką, która swoim kształtem i wydawanymi
odgłosami przypomina samochód. Główna funkcja zabawki sorter, uczy dzieci kształtów i rozwija u nich koordynację
wzrokowo-ruchową. Na dachu autko posiada trzy kolorowe
przyciski funkcyjne, które uruchamiają różne melodie oraz w
zabawny sposób uczą dzieci podstawowych kształtów. Wesołek
mówi po polsku. Dodatkowo podczas zabawy rusza oczami
robiąc tym samym śmieszne miny. Jest również zabawką
mobilną dzięki sznureczkowi, za który dziecko ciągnąc, wprawia
jego małe kółka w ruch.
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Przebijanka z młotkiem

1

Stojak z 6 otworami, w które za pomocą młoteczka można
wbijać walce wym. stojaka 22,7 x 8 x 12 cm 6 walców o dł. 8 cm
i śr. 2,1 cm młoteczek o wym. 17,8 x 6 x 3 cm.

Zabawna wieża

1

10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny
ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich
układać wieże, ciągi, chować jeden w drugi. Zabawka kształtuje
umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania rozmiarów poprzez
szeregowanie od najmniejszego do największego. 10 elem. o
wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm wys. wieży 85 cm

Moja pierwsza wieża

1

10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny
ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich
układać wieże, ciągi, chować jeden w drugi. Zabawka kształtuje
umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania rozmiarów poprzez
szeregowanie od najmniejszego do największego. 10 elem. o
wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm wys. wieży 85 cm

Puzzle zwierzęta na farmie

1

Zabawa, która pomoże rozpoznawać i nazywać popularne
zwierzątka. Ćwiczy motorykę ręki, koordynację wzrokoworuchową i precyzję. • drewniana podkładka o wym. 30 x 22 cm •
7 kolorowych elem. do dopasowywania

Nakładanka - na niebie

1

Nakładanki to idealne zabawki dla najmłodszych dzieci.
Doskonalą spostrzeganie, rozwijają słownictwo i ćwiczą
koordynację
wzrokowo-ruchową.
˘ 5 dużych elem. do dopasowania . 30 x 21 cm

Nakładanka - na ziemi

1

Nakładanki to idealne zabawki dla najmłodszych dzieci.
Doskonalą spostrzeganie, rozwijają słownictwo i ćwiczą
koordynację
wzrokowo-ruchową.
5 dużych elem. do dopasowania wym. 30 x 21 cm

Tor kulkowy Migoga Junior

1

Wykonany z plastiku kolorowy tor kulkowy dla najmłodszych.
Duże elementy dopasowane zostały do dziecięcych rączek •
wym. po złożeniu: 39,5 x 37 x 39,5 cm • w zestawie 3 kulki o śr.
4,4 cm, w tym jedna grzechocząca, wypełniona mniejszymi
kulkami

kolorowymi 1

Kolorowy, drewniany chodzik- wózek ma szeroką podstawę i
specjalnie rozmieszczone kółka, co zapewnia bezpieczeństwo
podczas nauki chodzenia. Drewniane kółka zaopatrzone są w
gumowe nakładki, dzięki czemu chodzik sie nie ślizga. W środku
maluszek znajdzie 20 kolorowych klocków. wym. 35,5 x 28,5 x
41 cm

Wózek
z
klockami
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Drewniane
klocki
kolorowe kształty

- 1

Produkty spożywcze XX

1

Pizza - zestaw drewniany

1

Zjeżdzające samochody

1

Lustro logopedyczne - duże

1

Owocowa wieża

1

Autko wyścigowe
kolorów

mix 10

Wspaniały zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego
drewna klocków to idealna, rozwijająca wyobraźnię zabawka. W
skład zestawu wchodzi 50 klocków o różnych kształtach. Są
idealną zabawką dla malucha, a przede wszystkim są bardzo
bezpieczne.
• materiałowy woreczek w komplecie • wym. elem. od 3 x 3 x 3
cm do 9 x 3 x 3 cm
8 produktów do zabawy, jak również do nauki ułamków. Każdy
produkt dzieli się na części, dzięki czemu służy do wyjaśnienia
zagadnienia ułamków: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, porównywania,
identyfikowania tych wielkości. • wym. pudełka 30 x 28 x 7 cm
Drewniana pizza dzielona na kawałki, z 3 rodzajami
zdejmowanych składników (pomidor, pieczarka, brokuł).
Kawałki pizzy i składniki łączą się na rzepy. wym. całkowite: 23 x
23 x 3 cm tacka o śr. 23 cm i wys. 1,2 cm łopatka o wym. 18,5 x
4,5 x 1,6 cm 6 kawałków pizzy o wym. 9,7 x 9,7 x 2 cm 18
składników o śr. 3,4 cm i wys. 0,5 cm.
Małe samochodziki przemieszczające się po torze przyciągają
uwagę dzieci, zachęcają do obserwacji i doświadczeń. wym. 23
x 8 x 34,5 cm 4 samochodziki o wym. 4 x 3,7 x 1,8 cm
Duże lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia
stłuczenie na drobne elementy, rama ze sklejki. Pozwala
nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem.
Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. • wym. lustra 60 x
120 cm • wym. z ramą 132 x 72 cm
Układanka przestrzenna do nauki rozpoznawania kolorów,
kształtów, nazw owoców. Poruszając się zgodnie ze
wskazówkami kostki z owocami i kolorami należy uzupełnić
swoją planszę i położyć na uzupełnionej planszy innego gracza.
Wieża nie może się przewrócić. 60 elem. wym. 16 x 16 x 31 cm
Wykonane z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. • wym. 9 x
6 x 5 cm • różne wzory, sprzedawane losowo

Część 5 Wyposażenie przedszkola – programy i sprzęt multimedialny
eduSensus Przedszkolak na 1
start PRO v.3.0

Produkt przeznaczony dla nauczycieli edukacji przedszkolnej do
pracy z dziećmi z zaburzeniami funkcji percepcyjnomotorycznych oraz jako wsparcie wszechstronnego rozwoju
dziecka w młodszym wieku przedszkolnym. PRZEDZSZKOLAK NA
START to: • 150 ćwiczeń przeznaczonych do realizacji na tablicy
interaktywnej, •28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, •
około 20 wierszyków, • ponad 80 kart pracy do wydruku, •
kreator scenariuszy zajęć, • prosta w obsłudze Aplikacja
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Akademia Bambika - pakiet 1
wersja jednostanowiskowa

nauczyciela, • możliwość dodawania własnych zasobów przy
tworzeniu zajęć, • przewodnik metodyczny, • kreator
dyplomów, • bogate zasoby graficzne, • program do pracy
grupowej lub indywidualnej.• możliwość prowadzenia zajęć
profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami, jak i pracy z
dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, • swobodne
tworzenie przez nauczyciela scenariuszy zajęć, także przy
wykorzystaniu własnych zasobów graficznych. Wspomaga
rozwój predyspozycji i kształtuje umiejętności dzieci, stymuluje
ciekawość poznawczą, skutecznie rozwija wszechstronne
umiejętności dzieci podczas pracy grupowej oraz indywidualnej,
wspomaga nauczyciela. Ćwiczenia stymulują percepcję
słuchową i umiejętności językowe - 60 ćwiczeń; percepcje
wzrokową- 22 ćwiczenia; motorykę małą- 18 ćwiczeń; motorykę
dużą- 28 ćwiczeń; zabawy na myślenie matematyczne - 22
ćwiczenia. Program współpracuje również z tablicą
interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.
Wymagania techniczne:
• System operacyjny: Windows
XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit. • Pamięć RAM: 1 GB (dla
systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit). • Procesor: 2,8
gigaherca (GHz) • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością
1024x768 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub
słuchawki, port USB 2.0 • Mikrofon i interfejs foniczny
dołączone do zestawu • Ilość miejsca na dysku twardym zależna
od wybranego wariantu produktu.• Wymaga zainstalowanego
oprogramowania Adobe Flash Player.
Akademia Bambika, to edukacyjny program multimedialny,
który ma na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia w
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zastosowanie całego pakietu umożliwia stymulację wielu
procesów poznawczych, w tym: spostrzeganie wzrokowe,
słuchowe, myślenie i mówienie. Dodatkowo program
multimedialny uczy postrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania
o higienę i zdrowie oraz przypomina o normach dobrego
zachowania. Karty pracy, które są przygotowane do pobrania i
wydrukowania, dają także dzieciom możliwość ćwiczenia
grafomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji
przestrzennej. Poszczególne części Akademia Bambika można
stosować pojedynczo, lecz aby nauka była jak najbardziej
efektywna polecane jest zastosowanie całego pakietu, w skład
którego wchodzi ponad 360 gier ćwiczących różne umiejętności.
W skład programu wchodzi: pendrive zawierający klucz
dostępowy, umożliwia odtworzenie programu przez urządzenia
bez wejścia na płyty CD, materiały do monitorowania postępów
dziecka w formie książeczki postępów, szablon do wykonania
nagrody za pracę, która czeka na dzieci po przejściu wszystkich
części gry i rozwiązaniu wszystkich zadań, czyli Pucharu
Akademii, słuchawki oraz naklejki. Akademia Bambika Pakiet,
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Umiem czytać, pisać i liczyć 1
- komplet

zawiera zestaw 5 części programu: BIBLIOTEKA, w której dziecko
ma możliwość kształtowania i rozwijania umiejętności w
zakresie percepcji wzrokowej, LABORATORIUM, to część
rozwijająca umiejętność wykonywania operacji myślowych,
STUDIO NAGRAŃ, obejmuje ćwiczenia z zakresu percepcji
słuchowej, ŚWIETLICA, usprawnia wymowę oraz wzbogaca
słownik dziecka, W części PLAC ZABAW dzieci doskonalą
umiejętność wyrażania emocji oraz umiejętności społeczne, a
także utrwalają zasady dobrego zachowania oraz część
dodatkową SALA PLASTYCZNA, zawierającą karty pracy do
wybranych zadań. Wymagania systemowe: Windows XP 32/64bit + Service Pack 3 + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo
1.8GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa
Windows Vista/7/8/10 64-bit + DirectX 9.0c procesor min. Core
Duo 1.8GHz, RAM 3GB, Video RAM 1GB, karta dźwiękowa Mac
OS X 10.7 64-bit procesor min. Core Duo 1.8GHz, RAM 1GB,
Video RAM 512MB, karta dźwiękowa.
Umiem czytać, pisać i liczyć - zawiera zestawy kart pracy oraz
interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych
kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Może być
wykorzystywany do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i
wyrównawczych. Ćwiczenia interaktywne - do zastosowania na
komputerach i tablicach interaktywnych. Program pomaga w
rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów: z
niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, z niewielkimi
problemami widzenia i słyszenia, z różnymi formami
nadpobudliwości (np. ADHD), z problemami ze spektrum
autyzmu. •Zestaw kart Umiem Czytać wspomaga rozwój
umiejętności czytelnego i poprawnego czytania, koncentrację
uwagi, sylabizowanie i budowanie zdań, pamięć wzrokową i
słuchową, analizę i syntezę, rozwija funkcje językowe. Zestaw
zawiera 33 interaktywne ćwiczenia klasowe, 70 kart pracy, 7
interaktywnych gier i zabaw klasowych, 30 wydrukowanych
dyplomów •Zestaw kart Umiem Pisać wspiera rozwój
umiejętności czytelnego i poprawnego pisania, koncentrację
uwagi, pamięć wzrokowa i słuchową, rozwija funkcje językowe
oraz umiejętności grafomotoryczne. Zestaw zawiera: 94
interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6
interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy, 30
wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.
•Zestaw kart Umiem Liczyć wspiera funkcje niezbędne dla
rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań
matematycznych, syntezę i analizę wzrokową, umiejętności
grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań
matematycznych, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w
przestrzeni, spostrzegawczość
i koncentrację
uwagi,
rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
myślenie operacyjne. Zestaw zawiera: 129 interaktywne
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ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interaktywnych gier i
zabaw klasowych, 150 kart ,30 wydrukowanych dyplomów,
dostępnych również w programie.
•Nośnik: płyta CD, ilość stanowisk: nieograniczona, licencja:
bezterminowa.
Klaszczę, tupię, podskakuję

Harmonijny
Przyroda

1

rozwój. 1

Pakiety multimedialnych gier i zabaw wspierają wszechstronny
rozwój dzieci, ćwiczenia zawarte w programach aktywizują
dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując
jednocześnie do nauki. Każdy pakiet zawiera: 3 interaktywne gry
specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na
tablicy multimedialnej, karty pracy do wydrukowania lub
kopiowania, zawierające ćwiczenia indywidualne, zespołowe lub
materiały do przygotowania przedstawień teatralnych, grę
wielkoformatową wykonaną z kartonów o dużym formacie,
przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy
dzieci. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z
wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy
interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z
zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.
Gry ćwiczą współpracę w grupie i zespole dwuosobowym,
rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, oddech
w zakresie wpływającym na sprawność mowy, sprawność
grafomotoryczną, rozpoznawanie kształtu liter, rozpoznawanie
współwystępujących elementów. Gra wielkoformatowa litery i
wyrazy zawiera zestaw 90 kartonów w wielkości 10x10 cm z
charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami
oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu
przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i
wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra
pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne.
Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i
spostrzegawczości.
• nośnik: płyta CD
Pakiety multimedialnych gier i zabaw wspiera wszechstronny
rozwój dzieci, ćwiczenia zawarte w programach aktywizują
dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując
jednocześnie do nauki. Każdy pakiet zawiera: 3 interaktywne gry
specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na
tablicy multimedialnej, karty pracy do wydrukowania lub
kopiowania, zawierające ćwiczenia indywidualne, zespołowe lub
materiały do przygotowania przedstawień teatralnych, grę
wielkoformatową wykonaną z kartonów o dużym formacie,
przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy
dzieci. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z
wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy
interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z
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Harmonijny rozwój. Słowa i 1
znaki

zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.
Gry interaktywne ćwiczą współpracę w grupie, rozumienie
cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych,
zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych
ubiorów, percepcję wzrokową, rozumienie różnorodności
środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncentrację uwagi,
analizę wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową,
rozumienie różnorodności geograficznej świata przyrody
percepcje wzrokową. Gra wielkoformatowa Pory Roku pozwala
ułożyć na podłodze - z 12 kół o średnicy 12 cm i 4 ćwiartek kół o
średnicy 40 cm - kalendarz roczny zawierający podział na cztery
pory roku oraz 12 przyrodniczych cech. Gra rozwija rozumienie
cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych,
zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych
ubiorów. • nośnik: płyta CD
Pakiety multimedialnych gier i zabaw wspierają wszechstronny
rozwój dzieci, ćwiczenia zawarte w programach aktywizują
dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując
jednocześnie do nauki. Każdy pakiet zawiera: 3 interaktywne gry
specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na
tablicy multimedialnej, karty pracy do wydrukowania lub
kopiowania, zawierające ćwiczenia indywidualne, zespołowe lub
materiały do przygotowania przedstawień teatralnych, grę
wielkoformatową wykonaną z kartonów o dużym formacie,
przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy
dzieci. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z
wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy
interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z
zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.
Gry ćwiczą współpracę w grupie i zespole dwuosobowym,
rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, oddech
w zakresie wpływającym na sprawność mowy, sprawność
grafomotoryczną, rozpoznawanie kształtu liter, rozpoznawanie
współwystępujących elementów. Gra wielkoformatowa litery i
wyrazy zawiera zestaw 90 kartonów w wielkości 10x10 cm z
charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami
oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu
przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i
wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra
pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne.
Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i
spostrzegawczości.
• nośnik: płyta CD
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Magiczny
dywan
z 1
pakietem FUN + pakiet
rewalidacyjny

Magiczny Dywan - wersja FUN I wraz z pakietem gier. To
interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z
aktywnością ruchową. Zawiera bogatą ofertę gier zabaw i
quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują
dzieci w obrębie interaktywnej podłogi czy stołu. Uwzględniają
one podstawę programową wychowania przedszkolnego i
kształcenia ogólnego.
Pakiet gier ANG.I przeznaczony jest przede wszystkim do
prowadzenia zajęć w przedszkolu Gry Zawierają zestaw słówek,
zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązującej podstawy
programowej. Przeznaczone są do zajęć edukacyjnych w grupie
z zakresu nauki i powtarzania wiadomości i umiejętności.
Zestaw gier pozwala nauczycielowi na połączenie zabawach
ruchowych z nauką języka. Nauczyciel może swobodnie
dodawać własne polecenia i zadania dla dzieci. Angielski quiz dla
przedszkolaków I składa się z 4 gier do Magicznego Dywanu.
Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny
&bdquo;Magiczny Dywan&rdquo; łączący wiele różnorakich
środków przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo,
które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. Magiczny
dywan wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, sprawi że
dzieci znacznie chętnej będą uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych. Taka forma nauki stanowi również przyjemną formę
spędzania czasu podczas przerw między lekcjami czy na
świetlicy szkolnej.
Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą ruchów rak i
nóg. Nauczyciel może korzystać także z pilota.
Magiczny Dywan składa się z: zintegrowanego systemu
czujników,;
wbudowanego
projektora,;
wbudowanego
komputera,; zestawu gier i aplikacji.
Można używać go używać w każdym pomieszczeniu z gładkim i
jednolitym podłożem. Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od
wysokości zawieszenia urządzenia nad podłożem i zbliżona jest
do prostokąta o wymiarach 2 x 3 metry m (przy podwieszeniu
urządzenia na wysokości ok. 3 m). Magiczny Dywan jako
interaktywne urządzenie projekcyjne może spełniać funkcję
podłogi i stołu interaktywnego, co daje ogromne możliwości
jego wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach.
Cechy urządzenia:
Możliwość podłączenia do internetu:; kablowego poprzez
gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia,;
radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB
umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w
komplecie). UWAGA: nie każdy dongle WiFi zadziała.
Rekomendujemy dongle TP-Link TL-WN722N.
Dostęp do internetu pozwala m.in. na: zdalne wykonywanie
upgradów, w tym dogrywanie nowych gier (odpłatne
abonamenty na nowe gry); zdalne wykonanie prac
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Montaż
dywanu

magicznego 1

konserwacyjnych i serwisowych:; zdalne włączanie i wyłączanie
urządzenia - funkcja ważna na placach zabaw
Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia
pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu nagłaśniającego.
W komplecie zestaw gier i zabaw interaktywnych.
Magiczny Dywan opis gier FUN I
Magiczny Dywan - opis gier REW
Pakiet gier rewalidacyjnych REW zostały opracowane we
współpracy
z
ośrodkiem
rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczym, dzięki czemu spełniają funkcję edukacyjną i
rehabilitacyjną dla dzieci o różnym stopniu dysfunkcji.W skład
Pakietu wchodzi 16 gier. Część z nich występuje w dwóch
wersjach, co łącznie daje 25 gier.
W porównaniu do tradycyjnych gier Magicznego Dywanu ta
seria ma bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła,
zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy, co
powoduje, że gry są bardziej przystępne w odbiorze.
Ponadto wszystkie elementy aktywne są większe, spowolniono
także dynamikę gier.
W aplikacjach rozróżniono dwa poziomy trudności do wyboru,
zaś uczestnik zabawy otrzymuje wyraźną nagrodę po udanym
wykonaniu zadania (brawo, oklaski).
Część aplikacji została również specjalnie zaprojektowana w
pionie, aby wydłużyć czas poruszania się elementów na
Magicznym Dywanie. Dzięki temu dziecko ma więcej czasu na
wykonanie zadania.
Magiczny Dywan wspiera tworzenie warsztatów edukacyjnych,
jak i rewalidacyjnych. W odpowiedni sposób zaprojektowane
gry sprawdzają się jako narzędzie edukacyjno-rehabilitacyjne w
Salach Doświadczania Świata, pobudzając zmysły uczestników
zabawy.
Montaż Magicznego dywanu

Karta sieciowa WiFi na USB 1
do Magicznego Dywanu

Urządzenie, które pozwoli połączyć się z serwisem i ściągać
najnowsze aktualizacje (nie jest to bezpośredni łącznik z
serwisem - karta umożliwia połączenie się z internetem i
wykrycie urządzenia w sieci).

Pilot
do
dywanu

Pilot służący do obsługi Magicznego Dywanu.

Laptop

magicznego 1
2

Laptop o parametrach minimalnych:• Ekran o przekątnej 15,6
cali • Procesor: Intel Core i3 • Pamięć RAM: 4 GB • Dysk: 128 GB
SSD • Brak wbudowanego napędu optycznego •Złącza: D-SUB,
HDMI, USB, Czytnik kart SD • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU • Kolor:
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czarny

Torba na laptopa

2

Bezprzewodowa
optyczna

mysz 2

Tablica interaktywna

1

Aparat fotograficzny

1

Radioodtwarzacz
przenośny

1

Torba dedykowana do laptopów 15,6 cali, zapewnia ochronę,
wykonana z wytrzymałego nylonu.
Bezprzewodowa mysz optyczna. Wyposażona jest w 3 przyciski
oraz rolkę. • Rozdzielczość 1000 dpi • Kolor czarny.
Dotykowa tablica na podczerwień będzie wykorzystywana do
zabawy, zajęć edukacyjnych. Pozwala na realizowanie zadań na
tablicy z poziomu komputera • 10 TOUCH - umożliwia pisanie,
rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom
jednocześnie • rozwiązanie Plug & Play - eliminuje konieczność
instalacji sterowników • programowalne przyciski po dwóch
stronach tablicy - możliwość przypisania najczęściej używanych
funkcji do klawiszy • płynnie działająca funkcja multi gesture
gwarantuje obsługę tak swobodną jak używanie smartfona •
Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac •
Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna - doskonała do pisania i
projekcji, 25 lat gwarancji! • Potężne, funkcjonalne i intuicyjne
oprogramowanie do myBoard, zachęca i motywuje do nauki i
pracy • Przekątna obszaru roboczego 89 cali • Powierzchnia
całkowita 195,4 x 113,7 cm • Format 16:10
Aparat fotograficzny z szerokokątnym obiektywem, z opcją
ustawień manualnych i możliwościami filmowania w
rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne:• matryca typu
CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3"; liczba pixeli: 16,3 mln •
stabilizacja optyczna [OIS] • wyświetlacz 3" dotykowy •
ogniskowa obiektywu: 4.1-86.1 mm• zoom optyczny: 21x, zoom
cyfrowy: 5x • detekcja twarzy • maksymalna rozdzielczość:
4608 x 3456 pikseli • format zapisu pliku: JPEG • rejestracja
filmów z dźwiękiem • maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x
1080 • format zapisu filmów: MP4 • akumulator.
Radioodtwarzacz, który doskonale sprawdza się podczas zajęć
multimedialnych• moc wyjściowa (RMS): 3 W • odtwarzane
nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD • tuner radiowy FM • liczba
wbudowanych głośników: 2 • wyświetlacz LCD • port USB i
wejście audio 3,5 mm • dynamiczne wzmocnienie basów •
szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu • przeszukiwanie
następnego/poprzedniego
albumu
•
wyszukiwanie
następnej/poprzedniej
ścieżki
•
odtwarzanie
wielokrotne/losowe/zaprogramowane • zasilacz (w zestawie),
możliwość zasilania bateryjnego
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Zestaw
głośników 1
komputerowych

Zestaw głośników w drewnianej obudowie, idealne
uzupełnienie PC-ta. • Moc RMS: 40W• Wielkość membrany: 4"•
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz• wym. 14 x 24,5 x 14,7 cm

Kamera

Inteligentny zoom 90x / zoom optyczny 50x
Funkcja Level Shot
Obiektyw szerokokątny 28 mm
Wymagany okres gwarancji2 lat

1

Część 6 Adaptacja przedszkola – kuchnia i łazienka
Toaleta dla dzieci

1

Miska ustępowa lejowa
- o wysokości 33 cm
- kolor: biały
- z odpływem

Zlewozmywak z kranem

1

Zlewozmywak jednokomorowy z kranem oraz niezbędnymi
podłączeniami.

pod 1

Blat roboczy kuchenny, pod zlewozmywak, wymiary poglądowe
60x120 (dokładny wymiar blatu należy dokonać przed
montażem)

Blat
roboczy
zlewozmywak

Część 7 Adaptacja przedszkola – sale dydaktyczne
Rolety

8 szt.

Rolety, zaciemniające, kolor szary, w przybliżonych wymiarach:
1 x szer.150xwys.150;
1 x szer.90xwys.150;
3 x szer.120xwys. 240;
3 x szer.90xwys.240;
Dokładne wymiary rolet należy wykonać przed dokonaniem
montażu.
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Osłony na grzejniki

6 szt.

Zabezpieczenia na gniazdka 20 szt.
elektryczne

Bezpieczne osłony na grzejniki z niezbędnymi atestami.
Przybliżone wymiary:
2 sztuki – 135x60x10, 2 sztuki – 120x60x10, 1 sztuka – 105
x60x10, 1 sztuka – 90x60x10

Zabezpieczenie na gniazda elektryczne przed włożeniem palca
lub przedmiotów, minimalizujące ryzyko porażenia prądem,
łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka.
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