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Nazwa  Opis  Ilość 

1.  

 

Gąsienice 

 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy Marzeń” pod patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe specjalnie wyprofilowane  

łyżki o długości przynajmniej 21cm. Łyżki posiadają otwór oraz cienką gumkę ułatwiającą nałożenie i utrzymanie kulki na łyżce. 36 kulek w 

czterech podstawowych kolorach ponumerowanych od 1 do 9, oraz 4 wąskie materiałowe woreczki zakończone pierścieniem a z drugiej 

strony gumką. Całość zapakowana w poręcznej tubie. Produkt do ćwiczeń nauki pisania, przeprowadzenia zadań matematycznych zajęć 

ruchowych i utrwalenia liczb. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

2.  Tangalo 

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7 drewnianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw zawiera 30 

sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada wycięty fragment, który dziecko musi wypełnić klockami z pudełka, według oznaczonej 

ilości przedstawionej na obrazku. Ćwiczy kierunkowość, orientacje przestrzenną, analizę i syntezę dobieranie właściwych elementów. Całość 

zamieszczona w kartonowym pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

3.  
Schattenmemo 
płytki zadaniowe 
 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi 
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy 
obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały  motyw na 
czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań.  DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

4.  

Schattenmemo 
plansza 
zadaniowa 
 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W przedniej 
części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 
drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi 
farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek,  segregowanie , układanie w oparciu o wzory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Łubnianach. 

1 

5.  
Kreativmemo 
wkłady 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa sztucznego. Szablony 
posiadają numerację pozwalającą rozróżnić grupy obrazków o bardzo różnorodenj tematyce pojęć pozwalające na klasyfikowanie wg  
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zadaniowe stopnia trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne koła. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

6.  

Kreativmemo 
planasza 
zadaniowa 
 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory umożliwiają 
umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala na przeprowadzenie zadań z zakresu płynności wzrokowej, szukania podobieństw i 
szczegółów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 12 długich szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa sztucznego z 96 
obrazkami z podstawowymi pojęciami jak warzywa, owoce nad , pod , stary młody… DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

7.  

Puzzelator 
mozaika 
pojedyncza 
 

Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciemnych obustronnie antypoślizgowych, kwadratowych płytek o wymiarze boku nie 
mniejszym niż 25 cm. Każda płytka posiada namalowany trudnościeralny duży trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki a 
inne w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierzchołkami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolorach. Płytki służą do 
układania mozaiek, tworzenia lustrzanych wzorów i formułowania poleceń w zabawach ruchowych. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

8.  

Puzzelator 
mozaika 
podwójna 
 

14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o boku nie mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowaniem wyobraźni przestrzennej 
płytki posiadają jedynie namalowane stykające się po środku wierzchołkami trójkąty umieszczone na ciemnej powierzchni oraz jednolite, 
kolorowe powierzchnie. Na spodniej ciemnej części płytki można rysować kredą nowe zadania ( np.: literki). Duża drewniana kostka o boku 
nie mniejszym niż 3 cm wyznaczająca jednolite i podwójne kolory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

9.  
Puzzelator karty 
zadaniowe 
 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego odpornego na 
użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenie 
spostrzegania, odwzorowywania i wyszukiwania szczegółów, stanowią element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzennej 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

10.  

Puzzelator 
elementy do 
działań 
 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gumowych masywnych kółkach z 
mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 20 bawełnianych 
szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą zabawy w zespole. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

11.  
Gotujemy zupę 
 

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie i umiejętności komunikacyjne, umieszona w poręcznej wysokiej tub ie. 
Zawartość: ponad 30 bambusowych żetonów z nadrukiem warzywa. Każde warzywo czterokrotnie powtórzone, zielona plansza z materiału 
filcopodobnego i dodatkowe elementy z bambusa.  DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

12.  
Słucham, wiem, 
odczytuję - 
plansze cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 
nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej 
niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
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w Łubnianach. 

13. 1
3
. 

Słucham, wiem, 
odczytuję - 
plansze cz. 2 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 
nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej 
niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
w Łubnianach. 

1 

14. 1
4
. 

Słucham, wiem, 
odczytuję - płyty 
cz. 1 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 pojedynczych dźwięków np. , odgłosy słyszalne przy wykonywan iu 
czynności domowych, płyta II zawiera nagranie 30 par dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych 
płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy np. odgłosy zwierząt domowych, czynności domowych. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Łubnianach. 

1 

15. 1
5
. 

Słucham, wiem, 
odczytuję - płyty 
cz. 2 
 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 pojedynczych dźwięków np. pojazdów, płyta II zawiera nagranie 30 par 
dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy 
np. odgłosy pojazdów i urządzeń. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

16. 1
6
. 

Kroczki 1 
komplet  
 

zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa sztucznego, do których doczepiony jest sznurek podwójnie pleciony, miły w dotyku 
umożliwiający chodzenie na podwyższeniu. Dziecko ćwiczy utrzymanie równowagi i precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka nie mniejsza  niż 
8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. Spód posiada gumowy ślad 
charakterystyczny dla zwierzęcia domowego np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, pozwala na wypełnienie kroczków różnym materiałem np. 
groch, ryż, dzięki czemu przy poruszaniu słychać dodatkowe dźwięki. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

17. 1
7
. 

Talerz 
równoważny - 
tarcza obrotowa 
 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 51 cm z 4 wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części posiada antypoślizgową 
powierzchnię. Integralna część do metalowej tarczy. Zadaniem przyrządu jest nauka utrzymania prawidłowej postawy napinanie różnych 
partii mięśni. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

18. 1
8
. 

Talerz 
równoważny - 
podstawa 
 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o długości ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na szerokich, podwójnych 
nóżkach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, zakończone gumowymi, antypoślizgowymi nakładkami. W środku konstrukcji znajduje się trzon 
z łożyskiem kulkowym wprawiający podstawę talerza w ruch obrotowy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

19. 1
9

Kule 
rehabilitacyjne 6 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowego materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. W komplecie znajdują się po 2 kule 
o wadze nie mniejszej : 1 kg średnicy około 11 cm, 2 kule o wadze 1,2 kg i średnicy około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy około 14 cm. 

1 
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. szt. 
 

Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają przeprowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawidłowa postawę. Dołączona 
instrukcja użytkowania w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

20. 2
0
. 

Maty do cwiczeń 
 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwalającymi na wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie mniejszym i nie większym 
niż  62 x 62 cm i grubości nie mniejszej niż 1,8 cm. odporne na uszkodzenia wgniecenia, rozerwanie. Dają możliwość tworzenia 
różnorodnych form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię oraz pracę w grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. Umożliwiają 
tworzenie figur geometrycznych. Możliwość mycia pod bieżącą wodą. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

21. 2
1
. 

Platforolka - 
platforma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 60 cm. Krawędź zakończona oponą (można pompować), co zapewnia 
przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ruchowych. Przyrząd do terapii zaburzeń sensorycznych, Ćwiczenia stymulują układ przedsionkowy i 
wpływają korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty umożliwiają dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania równowagi. Urządzenie 
integralne z 4 rolkami do platformy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

22. 2
2 

Platforolka - 
rolki 

4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we wszystkie strony Są integralną częścią do drewnianej platformy. Dzięki nim 
platforma porusza się swobodnie we wszystkich kierunkach. Wysokość urządzenia od podłoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

23. 2
3 

Tęczowe liny 
krążki  

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina 
trójwarstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

24. 2
4 

Tęczowe liny z 
zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec 
liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w 
bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (lateralizacja). 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

25. 2
5 

Zestaw 
sprawnościowy - 
skoczek 

Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm i długości 25 cm, do niego przymocowana jest gruba, gumowa linka z 
piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

26. 2
6 

Zestaw 
sprawnościowy - 
zestaw 
balansujący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 
orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy 
umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

27. 2
7 

Wesołe kręgle 
Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do przeprowadzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wykonana z  masywnego 
tworzywa sztucznego. Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych konfiguracjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to na 
ćwiczenie precyzji ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, kręgle oznaczone są 

1 



 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 
                          Załącznik nr 6 do s.i.w.z. 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy 

SPECYFIKACJA ASORTYMENTU 

5 
 

kolorowymi opaskami: 4 kręgle z niebieskimi opaskami, 3 kręgle z zielonymi opaskami, 2 kręgle z żółtymi opaskami, 1 kręgiel z czerwoną 
opaską. DOSTAWA - Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

28. 2
8 

Batmanki 
Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprężają uchwyty i przerzucają do siebie piłkę. 
Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 2 kolorach. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

29. 2
9 

Skoczek 
 

Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
Wymiary podstawy: 6,5 x 25 x 12 cm. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

30. 3
0 

Quatrata - 
drewniane 
plansze 
 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (odczytywanie osi).W 
środku planszy wnęka z podziałką na kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych drewnianych, kolorowych brył 
geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotność, 2 drewniane 
kostki z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na 
osi. Komunikacja w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

31. 3
1 

Quatrata - 
kolorowe 
sześciany 
 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie różnorodnych brył geometrycznych, składających się z wielokrotności sześcianu o 
wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, 
która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i komunikację w grupie. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

32. 3
2 

Quatrata - karty 
zadaniowe 
 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył o 
zróżnicowanym stopniu trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą.  Bryły 
składają się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w grupie. Całość 
zapakowana w duże, drewniane lakierowane pudełko. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

33. 3
3 

Logigram 
diagramy  
 

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane szablony 
(2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana farbami trudnościeralnymi figura  o różnym 
kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Łubnianach. 

1 

34. 3
4 

Logigram figury 
zadaniowe 
 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna figura płaska w 
różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36 
cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umiejętności argumentowania  szukania prawidłowych rozwiązań. 
DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

35. 3
5 

Logigram karty 
matematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana farbami 
trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu 

1 
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 rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 
oznakowanymi przegródkami. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

36. 3
6 

Logigram 
szablony  
 

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych pól. Każda płytka 
posiada namalowane farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia tych pojęć. 25 
drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. 
Odnajdywanie figur o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

37. 3
7 

Szachowe 
skoczki plansza 
 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie mniejszych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie mniejszej 
niż 2 cm i głębokości 1,5 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach skoczków. 10 drewnianych pionków z rowkami o 
różnym układzie linii. Podczas gry zawodnik zastanawiając sie nad ruchem, tworzy dogodną drogę. Przestawiając w myślach skoczki, rozwija 
wyobraźnię, strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

38. 3
8 

Szachowy 
skoczek - skoczki 
 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. Pionki posiadają na 
wierzchniej części wyżłobienia- rowki o różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych. Trening logicznego i strategicznego 
myślenia z prostymi regułami gry. Gra rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zmysł obserwacji, uczciwego współzawodnictwa. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

39. 3
9 

Mistrz mnożenia  
 

gra edukacyjna, zawartość pudełka: 70 kartoników (działania +wynik=35 par) wymiary 4x25x19. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

40. 4
0 

Fala 
matematyczna 
plansza 
zadaniowa 
 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śliskiego tworzywa 
sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony planszy ich 
odpowiedniki w postaci graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z 
tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie zadań matematycznych w ruchu i działań w 
pamięci. Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo – ruchowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

41. 4
1 

Fala 
matematyczna 
kule do 
logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego o średnicy 
nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

42. 4
2 

Ułamki  klocki z 
podziałką 
 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych 
formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. 
Zestaw umożliwia porównywanie zapisu ułamka zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie ułamków i ich skracanie, do nauki wartości 
rytmicznych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

43. 4Ułamki plansza  Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, prostokątnymi słupkami.  10 1 
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3  drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, 
jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. Ułamki 1/2, 
1/3, 1/4. Przeprowadzanie prezentacji działań matematycznych i zajęć tematycznych poprzez odpowiednią manipulację elementami. 
DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

44. 4
4 

Hip hop 
kamienie 
 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki 
pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki oznaczone liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach 
nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kółkach z metalowym mechanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów 
liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

45. 4
5 

Hip hop płytki 
liczbowe zest. I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm 
ze specjalną powłoką antypoślizgową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wyłącznie 
parzyście. Zestaw kształtuje orientację przestrzenną, rozpoznawanie liczb parzystych, naukę liczenia w ruchu. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Łubnianach. 

1 

46. 4
6 

Hip hop płytki 
liczbowe zest.II 
 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych wyłącznie 
nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadań matematycznych, działania w 
ruchu i naukę logicznego myślenia. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

47. 4
7 

Hip hop płytki 
symbole 
 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami oznaczającym i: 
niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami 
symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Łubnianach. 

1 

48. 4
8 

Wieża liczb 
chwytak 
 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi 
grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający 
zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony 
hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

49. 4
9 

Wieża liczb 
liczby z 
haczykiem 
 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 
cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim 
boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na 
drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, integracja w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

50. 5
0 

materac 
5x120x200 

Materac gimnastyczny, wyposażony w uchwyty, wzmacniane narożniki, tkanina powlekana PCV o właściwościach antypoślizgowych 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

4 
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51. 5
1 

piłka lekarska Piłka lekarska, szyta, skóra – 1 kg DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 2 

52. 5
2 

płotki 
 

Płotek aluminiowy samowstający niski, 5 stopniowa regulacja wysokości(40,45,50,55,60 cm)-40-60cm DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Łubnianach. 

5 

53. 5
3 

lina do 
wspinania 7m. 

Lina do wspinania jutowa L 7,0m. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 1 

54. 5
4 

Magiczne kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w drewnianej oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie na papierze, malują- 
naniesiony na papierze kolor wystarczy zamoczonym w wodzie palcem rozprowadzić po rysunku, aby stworzyć obraz jak namalowany 
akwarelą oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne i hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za pomocą wody. Trudno 
łamliwy grafit  o grubości nie mniejszej  niż 0,6 cm, długość kredki nie mniejsza niż 17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm. Sześciokątny 
kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. Wszechstronność użycia kredek zachęca i motywuje do działania dzieci, które niechętnie chcą 
rysować. Kredki pakowane  w przezroczystym, dwuskrzydłowym etui, wykonanym z tworzywa sztucznego, zapinany na metalowy zatrzask. 
Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

55. 5
5 

Pojemnik do 
farb 

Zestaw 15 pojemników do farb z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 100 ml, wysokości nie mniejszej niż 15 cm i  średnicy 
nie większej  niż 4 cm z aplikatorem o wąskiej dziurce pomagającej dozować ilość użycia farby oraz zatyczka. 20 szpatułek z masywnego 
tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 11 cm, zakończonej elastyczną giętką końcówką umożliwiającą precyzyjne rozprowadzania 
koncentratów farb na papierze oraz tworzenie ciekawych obrazów różniących się  od malowania pędzelkiem. Całość mieści się w 
drewnianym pudełku z 18 przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

56. 5
6 

Koło do 
malowania 

zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 
obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie  po którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadzane są w 
ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie materiał tworzenia jest w ruchu DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

57. 5
7 

Platforma z 
osłoną do farb 

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy o długości 67 cm do niej dołączona osłona 
wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 140 cm 4 kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy tak, aby podczas 
kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się nie rozpryskało. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

58. 5
8 

Farba  - biała 
Farba biała nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 
proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

59. 5
9 

Farba  - żółta  
 

Farba  żółta nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 
proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

60. 6
0 

Farba  - 
pomarańczowa 

Farba pomarańczowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 
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61. 6
1 

Farba - 
jasnoczerwona 

Farba jasnoczerwona  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

62. 6
2 

Farba  - 
czerwona 

Farba  czerwona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

63. 6
3 

Farba  - różowa 
Farba różowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

64. 6
4 

Farba - fioletowa 
Farba fioletowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

65. 6
5 

Farba  
jasnozielona 

Farba jasnozielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

66. 6
6 

Farba - zielona 
Farba  zielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 
w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

67. 6
7 

Farba  niebieska 
Farba niebieska  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

68. 6
8 

Farba  brązowa 
Farba brązowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

69. 6
9 

Farba  czarna 
Farba czarna nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 
w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

70. 7
0 

Farba złota 
Farba  złota nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 
proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Łubnianach. 

1 

71. 7
1 

Farba do textylii 
Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych samych 
właściwościach w proporcji 1:1, umożliwia malowanie na koszulkach bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Łubnianach. 

1 

72. 7
2 

Gotujemy zupę 
Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie i umiejętności komunikacyjne, umieszona w poręcznej wysokiej tubie. 
Zawartość: ponad 30 bambusowych żetonów z nadrukiem warzywa. Każde warzywo czterokrotnie powtórzone, zielona plansza z materiału 
filcopodobnego i dodatkowe elementy z bambusa. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

73. 7
3 

Słucham, wiem, 
odczytuję - płyty 
cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 
nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej 

1 
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niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
w Brynicy 

74. 7
4 

Słucham , wiem, 
odczytuję - 
plansze cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 
nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej 
niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego.  DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
w Brynicy. 

1 

75. 7
5 

Słucham, wiem, 
odczytuję - płyty 
cz. 2 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 pojedynczych dźwięków np. , odgłosy słyszalne przy wykonywaniu 
czynności domowych, płyta II zawiera nagranie 30 par dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych 
płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy np. odgłosy zwierząt domowych, czynności domowych. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

76. 7
6 

Słucham, wiem, 
odczytuję - 
plansze cz. 2 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 pojedynczych dźwięków np. pojazdów, płyta II zawiera nagranie 30 par 
dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy 
np. odgłosy pojazdów i urządzeń. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

77. 7
7 

Gąsienice 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy Marzeń” pod patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe specjalnie wyprofilowane 
łyżki o długości przynajmniej 21cm. Łyżki posiadają otwór oraz cienką gumkę ułatwiającą nałożenie i utrzymanie kulki na łyżce. 36 kulek w 
czterech podstawowych kolorach ponumerowanych od 1 do 9, oraz 4 wąskie materiałowe woreczki zakończone pierścieniem a z drugiej  
strony gumką. Całość zapakowana w poręcznej tubie. Produkt do ćwiczeń nauki pisania, przeprowadzenia zadań matematycznych zajęć 
ruchowych i utrwalenia liczb. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

78. 7
8 

Wieże 
Pomoc dydaktyczna wykonana w dużej części z bambusa. Zawiera cienkie, bambusowe listewki służące do utworzenia planszy oraz 25 
bambusowych wież różnej wielkości, kolorze z wgłębieniem na górze. Gra ćwiczy i usprawnia pracę rąk, koncentrację, cierpliwość i 
współpracę w grupie. Zawartość umieszona w wysokiej kolorowej tubie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

79. 7
9 

Rybki 
Pomoc do ćwiczenia precyzji rąk i koordynacji ruchowej. Wykonana z bambusa. Zawiera m.in. dużą ilość bambusowych rybek w 3 różnych 
kolorach i kształtach, bambusowe miseczki oraz opaski samuraja. Zawartość umieszona w poręcznej wysokiej tubie. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

80. 8
0 

Tangalo 

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7 drewnianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw zawiera 30 
sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada wycięty fragment, który dziecko musi wypełnić klockami z pudełka, według oznaczonej 
ilości przedstawionej na obrazku. Ćwiczy kierunkowość, orientacje przestrzenną, analizę i syntezę dobieranie właściwych elementów. Całość 
zamieszczona w kartonowym pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

81. 8Schattenmemo Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W przedniej 1 
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1 plansza 
zadaniowa 

części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 
drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi 
farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek,  segregowanie , układanie w oparciu o wzory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

82. 8
2 

Schattenmemo 
płytki zadaniowe 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi 
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy 
obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały  motyw na 
czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

83. 8
3 

Kreativmemo 
planasza 
zadaniowa 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory umożliwiają 
umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala na przeprowadzenie zadań z zakresu płynności wzrokowej, szukania podobieństw i 
szczegółów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 12 długich szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa sztucznego z 96 
obrazkami z podstawowymi pojęciami jak warzywa, owoce nad, pod, stary młody…DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

84. 8
4 

Kreativmemo 
wkłady 
zadaniowe 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa sztucznego. Szablony 
posiadają numerację pozwalającą rozróżnić grupy obrazków o bardzo różnorodenj tematyce pojęć pozwalające na klasyfikowanie wg 
stopnia trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne koła. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

85. 8
5 

Abecadło - 150 
liter 

Abecadło drewniane składające się przynajmniej z 25 sześcianów. Na każdej ściance znajduje się literka. Abecadło zawierają znaki polskie 
jak: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie, Samogłoski i spółgłoski rozróżnione są kolorami. Klocki umieszczone w drewnianym pudełku. A,E,I,O 
powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie co umożliwia układanie wyrazów i budowanie prostych zdań, przeprowadzanie ćw. 
ortograficznych i zabaw logicznych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

86. 8
6 

Tablica z 
literkami 

Składana, dwustronna, tablica z literkami o wysokości nie mniejszej niż 111cm wykonana z tworzywa sztucznego z jednej strony  tradycyjna 
zielona tablica  do pisania  kredą z drugiej biała, magnetyczna, sucho ścieralna tablica przeznaczona do pisania  markerem i możliwością 
przyczepiania magnetycznych literek i cyferek ( w zestawie min. 77). Nad każdą tablicą umieszczony  elastyczny klips z tworzywa sztucznego, 
umożliwiający przytrzymanie kartki podczas malowania lub rysowania. Pod tablicami znajduje się szeroka półka  do przechowywania, 
potrzebnych akcesorii. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

87. 8
7 

Puzzelator 
mozaika 
pojedyncza 

Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciemnych obustronnie antypoślizgowych, kwadratowych płytek o wymiarze boku nie 
mniejszym niż 25 cm. Każda płytka posiada namalowany trudnościeralny duży trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki a 
inne w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierzchołkami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolorach. Płytki służą do 
układania mozaiek, tworzenia lustrzanych wzorów i formułowania poleceń w zabawach ruchowych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa                        
w Brynicy. 

1 

88. 8Puzzelator 14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o boku nie mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowaniem wyobraźni przestrzennej 1 
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8 mozaika 
podwójna 

płytki posiadają jedynie namalowane stykające się po środku wierzchołkami trójkąty umieszczone na ciemnej powierzchni oraz jednolite, 
kolorowe powierzchnie. Na spodniej ciemnej części płytki można rysować kredą nowe zadania ( np.: literki). Duża drewniana kostka o boku 
nie mniejszym niż 3 cm wyznaczająca jednolite i podwójne kolory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

89. 8
9 

Puzzelator karty 
zadaniowe 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego odpornego na 
użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenie 
spostrzegania, odwzorowywania i wyszukiwania szczegółów, stanowią element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzennej 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

90. 9
0 

Puzzelator 
elementy do 
działań 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gumowych masywnych kółkach z 
mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 20 bawełnianych 
szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą zabawy w zespole. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

91. 9
1 

Fakturowe 
zgadywanki 
faktury cz. 1 

14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie mniejszej 
niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. Służy do stymulacji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją narządu 
wzroku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

92. 9
2 

Fakturowe 
zgadywanki 
faktury cz. 2 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier, skóra, papier ścierny, tworzywo sztuczne. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie 
mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. ćwiczenia wyobraźni umiejętności rozróżniania 
szczegółów i współpraca w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

93. 9
3 

Fakturowe 
zgadywanki 
plansze 

12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 6 
rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek, drewno, bambus. Duże drewniane pudełko z przegrodą zamykane wieczkiem. Ćwiczenia 
pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności współdziałania. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

94. 9
5 

Kroczki 1 
komplet  

zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa sztucznego, do których doczepiony jest sznurek podwójnie pleciony, miły w dotyku 
umożliwiający chodzenie na podwyższeniu. Dziecko ćwiczy utrzymanie równowagi i precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka nie mniejsza  niż 
8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. Spód posiada gumowy ślad 
charakterystyczny dla zwierzęcia domowego np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, pozwala na wypełnienie kroczków różnym materiałem np. 
groch, ryż, dzięki czemu przy poruszaniu słychać dodatkowe dźwięki. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

95. 9
6 

Talerz 
równoważny - 
tarcza obrotowa 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 51 cm z 4 wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części posiada antypoślizgową 
powierzchnię. Integralna część do metalowej tarczy. Zadaniem przyrządu jest nauka utrzymania prawidłowej postawy napinanie różnych 
partii mięśni. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 
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96. 9
7 

Talerz 
równoważny - 
podstawa 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o długości ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na szerokich, podwójnych 
nóżkach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, zakończone gumowymi, antypoślizgowymi nakładkami. W środku konstrukcji znajduje się trzon 
z łożyskiem kulkowym wprawiający podstawę talerza w ruch obrotowy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

97. 9
8 

Kule 
rehabilitacyjne 6 
szt. 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowego materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. W komplecie znajdują się po 2 kule 
o wadze nie mniejszej : 1 kg średnicy około 11 cm, 2 kule o wadze 1,2 kg i średnicy około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy około 14 cm. 
Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają przeprowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawidłowa postawę. Dołączona 
instrukcja użytkowania w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

98. 9
9 

Poduszka 
sensoryczna 

Przyrząd wzmacniający wszelkie partie mięśniowe. Służy do poprawy równowagi i utrzymania prawidłowej postawy oraz ćwiczeń stóp. Dysk 
o średnicy 30 cm wykonany z PCV pompowany z wypustkami bezpieczny i wygodny. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

4 

99. 1
0
0 

Jeżyk rzeka 
Mata masująca- koryguje płaskostopie u dzieci. Zapobiega deformacjom stóp.  Polecane szczególnie dla dzieci z rozpoznanym 
płaskostopiem. Masuje stopy i kręgosłup techniką akupresury. Pomaga zwalczyć ból zmęczonych nóg, głowy czy krzyża, poprawia krążenie 
krwi, reguluje zaburzenia przemiany materii oraz wzmacnia mięśnie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

2 

100. 1
0
1 

Piłka z kolcami 

Wykonana z materiału PCV- specjalna guma anty wybuchowa wytrzymująca obciążenie do 300kg do zastosowania w treningu 
sprawnościowym , fizjoterapii i rehabilitacji do ćwiczeń w salach gimnastycznych. Ćwiczenia z piłką pozwolą na wzmocnienie różnych grup 
mięśni. Piłka jest świetnym przyrządem usprawniającym trening ogólnorozwojowy oraz pomaga zwiększyć ruchowość stawów i poprawia 
koordynację i pobudza krążenie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

3 

101. 1
0
2 

Piłka  45 cm 
Służy do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększania zakresu ruchomości w stawach, ćwiczeń korekcji wad postawy. 2 

102. 1
0
3 

Maty do ćwiczeń 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwalającymi na wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie mniejszym i nie większym 
niż  62 x 62 cm i grubości nie mniejszej niż 1,8 cm. odporne na uszkodzenia wgniecenia, rozerwanie. Dają możliwość tworzenia 
różnorodnych form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię oraz pracę w grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. Umożliwiają 
tworzenie figur geometrycznych. Możliwość mycia pod bieżącą wodą. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

103. 1
0
4 

Platforolka - 

platforma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 60 cm. Krawędź zakończona oponą (można pompować), co zapewnia 
przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ruchowych. Przyrząd do terapii zaburzeń sensorycznych, Ćwiczenia stymulują układ przedsionkowy i 
wpływają korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty umożliwiają dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania równowagi. Urządzenie 
integralne z 4 rolkami do platformy DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

2 

104. 1
0
5 

Platforolka - 
4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we wszystkie strony Są integralną częścią do drewnianej platformy. Dzięki nim 
platforma porusza się swobodnie we wszystkich kierunkach. Wysokość urządzenia od podłoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

2 
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rolki 

105. 1
0
6 

Tęczowe liny         

z zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec 
liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w 
bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (lateralizacja).  
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

106. 1
0
7 

Tęczowe liny 

krążki 

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina 
trójwarstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

107. 1
0
8 

Zestaw 
sprawnościowy - 
skoczek 

Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm i długości 25 cm, do niego przymocowana jest gruba, gumowa linka z 
piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

108. 1
0
9 

Zestaw 

sprawnościowy - 

zestaw 

balansujący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu               
i orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy 
umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

109. 1
1
0 

Wesołe kręgle 

Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do przeprowadzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wykonana z  masywnego 
tworzywa sztucznego. Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych konfiguracjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to na 
ćwiczenie precyzji ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, kręgle oznaczone są 
kolorowymi opaskami: 4 kręgle z niebieskimi opaskami, 3 kręgle z zielonymi opaskami, 2 kręgle z żółtymi opaskami, 1 kręgiel z czerwoną 
opaską. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

110. 1
1
1 

Batmanki Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprężają uchwyty i przerzucają do siebie piłkę. Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 
2 kolorach. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

111. 1
1
2 

Skoczek Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. Wymiary podstawy: 
6,5 x 25 x 12 cm. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

112. 1Quatrata - 2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (odczytywanie osi).W 1 
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1
3 

drewniane 

plansze 

środku planszy wnęka z podziałką na kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych drewnianych, kolorowych brył 
geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotność, 2 drewniane 
kostki z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na 
osi. Komunikacja w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

113. 1
1
4 

Quatrata - 

kolorowe 

sześciany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie różnorodnych brył geometrycznych, składających się z wielokrotności sześcianu o 
wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, 
która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i komunikację w grupie. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

114. 1
1
5 

Quatrata - karty 

zadaniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył o 
zróżnicowanym stopniu trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą. Bryły 
składają się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w grupie. Całość 
zapakowana w duże, drewniane lakierowane pudełko. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

115. 1
1
6 

Pieksi 

96 bambusowych elementów kształtek w czterech podstawowych kolorach /czerwony, zielony, niebieski, żółty / o rozmiarze  niemiejszym i 
nie większym niż 4 cm (trójkąty, kwadraty, koła) o wypukłym kształcie z otworem w środku umożliwiają tworzenie mozaiki i nakładanie na 
pałeczkę. 8 bambusowych pałeczek o dł. około 28cm zakończonych kolorową rączką, na nie nakłada się lub nadziewa kształtki wg.  cech 
koloru kształtu wypukłe, nie wypukłe. Jako akcent kończący zadanie dołączonych jest 8 kulek z dziurką, po 2 z każdego koloru. Całość 
przechowywana w opakowaniu ułatwiającym szybkie sprzątanie -w wygodnej tekturowej kolorowej tubie o długości  nie mniejszej  niż 31 
cm, zakończonej plastikowymi pokrywkami, z uchwytem wykonanym ze sznurka . Produkt służyć ma do nauki i utrwalania cyfr, kolorów, 
wykonywania prostych działań matematycznych, ćwiczeń mięśni ręki. Stanowi przydatną pomoc dydaktyczną w procesie przygotowywania 
dziecka do nauki pisania, utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia. Załączona instrukcja w języku polskim dostępny atest UE.  
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy 

1 

116. 1
1
7 

Logigram 

diagramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane szablony 
(2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana farbami trudnościeralnymi figura  o różnym 
kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

117. 1
1
8 

Logigram 

figury 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna figura płaska w 
różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36 
cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umiejętności argumentowania  szukania prawidłowych rozwiązań. DOSTAWA: Szkoła 

1 
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zadaniowe Podstawowa w Brynicy. 

118.  

Logigram karty 

matematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana farbami 
trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu 
rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 
oznakowanymi przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

119.  

Logigram 

szablony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych pól. Każda płytka 
posiada namalowane farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia tych pojęć. 25 
drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. 
Odnajdywanie figur o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy 

1 

120.  
Felix 

Okrągła, drewno podobna plansza o średnicy nie mniejszej  niż  40 cm ze 120 otworami. Podzielona na 4 kolorowe strefy. Po środku planszy 
duży, kwadratowy otwór pudełko o głębokości przynajmniej 6 cm, przeznaczony do przechowywania kołeczków co pozwala na sprawne  
wykonanie zadania. 136 owalnych kołeczków z tworzywa sztucznego zakończonych kulką co ułatwia trzymanie elementu.34 szt. w każdym 
kolorze.( 4 podstawowe kolory) Kołeczki służą do wypełniania otworów na planszy. 3 duże kości do gry z wyraźnymi symbolami , jedna z 
oczkami od 1 do 3, druga z oczkami od 1 do 6 i trzecia z kolorami oraz podstawowymi symbolami matematycznymi „-1” i „-2”. Zadanie 
graczy polega na wypełnianiu otworów w planszy kołeczkami lub ich wyjmowaniu zgodnie z zadaniem wyznaczonym przez kości lub  
wytycznymi nauczyciela. Gra usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne myślenie, umiejętność odwzorowania, 
kierunkowość. Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

121.  

Szachowe 

skoczki plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie mniejszych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie mniejszej 
niż 2 cm i głębokości 1,5 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach skoczków. 10 drewnianych pionków z rowkami o 
różnym układzie linii. Podczas gry zawodnik zastanawiając sie nad ruchem, tworzy dogodną drogę. Przestawiając w myślach skoczki, rozwija 
wyobraźnię, strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

122.  

Szachowy 

skoczek - 

skoczki 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. Pionki posiadają na 
wierzchniej części wyżłobienia- rowki o różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych. Trening logicznego i strategicznego 
myślenia z prostymi regułami gry. Gra rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zmysł obserwacji, uczciwego współzawodnictwa. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy 

1 

123.  
Miasto liczb 

 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 14 
cm z wyżłobionymi dużymi symbolami cyfr znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach znajduje się graficzne oznaczenie w 
formie czerwonego ukośnego paska, który jest tym szerszy na płytce, im wyższą cyfrę ona reprezentuje, co ułatwia naukę tworzenia 

1 
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prawidłowych ciągów liczbowych. Do zestawu dołączonych jest 10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 9, które można dopasować do otworów w 
płytkach DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy.  

124.  

Liczydło liczby 

w kolorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnianym poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na jednostki i 
oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie mniejszym niż 4cm wysokość i 2 cm szerokość. Klocki o różnej długości. 
Zestaw umożliwia naukę podstaw arytmetyki, rozróżnianie wartości liczb, tworzenie działań matematycznych. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

125.  

Liczydło z 

podziałką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 48 cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku planszy znajduje się 
wnęką pozwalająca ułożyć klocek z podziałką. Plansza zawiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do 20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia osi. 
12 drewnianych, różnokolorowych klocków o różnej długości, z oznaczeniem liczbowym i podziałem na jednostki. Jednostkę stanow i klocek 
o wymiarze nie mniejszym niż 4 cm wysokości i 2 cm szerokości. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

126.  

Fala 

matematyczna 

kule do 

logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego o średnicy 
nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

127.  

Fala 

matematyczna 

plansza 

zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śliskiego tworzywa 
sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony planszy  ich 
odpowiedniki w postaci graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z 
tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie zadań matematycznych w ruchu i działań  w 
pamięci. Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo – ruchowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

128.  

Ułamki  klocki z 

podziałką 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych 
formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. 
Zestaw umożliwia porównywanie zapisu ułamka zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie ułamków i ich skracanie, do nauki wartości 
rytmicznych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

129.  
Ułamki plansza  

Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, prostokątnymi słupkami.  10 
drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, 
jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. Ułamki 1/2, 

1 
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1/3, 1/4. Przeprowadzanie prezentacji działań matematycznych i zajęć tematycznych poprzez odpowiednią manipulację elementami. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

130.  

Hip hop 

kamienie 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie mniejszych niż 
6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki oznaczone 
liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kółkach z metalowym 
mechanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy 

1 

131.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw. I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm ze specjalną powłoką antypoślizgową 
pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wyłącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację 
przestrzenną, rozpoznawanie liczb parzystych, naukę liczenia w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

132.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych wyłączn ie 
nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadań matematycznych, działania w 
ruchu i naukę logicznego myślenia. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

133.  

Hip hop płytki 

symbole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami oznaczającymi: 
niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami 
symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Brynicy 

1 

134.  

Wieża liczb 

chwytak 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi 
grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający 
zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony 
hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

135.  

Wieża liczb 

liczby z 

haczykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 
cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim 
boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na 
drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, integracja w grupie. DOSTAWA: 

1 
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- Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

136.  

Uśmiechnięta 

buźka 16 gal. 

Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia o wymiarach nie mniejszych  niż 42 x 63 x 48 cm z wygodnymi 
uchwytami  po bokach o pojemności w granicach 60 l. na boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej buźki a na pokrywie 
wesołe oczka.  Łatwa w utrzymaniu. Przeznaczona do przechowywania artykułów i akcesorii plastycznych, kubków na farby, farb, 
pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa umożliwia wykorzystanie większej ilości przestrzeni 
w pojemniku oraz stanowi dodatkowe siedzisko. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

2 

137.  
Magiczne kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w drewnianej oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie na papierze, malują- 
naniesiony na papierze kolor wystarczy zamoczonym w wodzie palcem rozprowadzić po rysunku, aby stworzyć obraz jak namalowany 
akwarelą oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne i hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za pomocą wody. Trudno 
łamliwy grafit  o grubości nie mniejszej  niż 0,6 cm, długość kredki nie mniejsza niż 17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm. Sześciokątny 
kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. Wszechstronność użycia kredek zachęca i motywuje do działania dzieci, które niechętnie chcą 
rysować. Kredki pakowane  w przezroczystym, dwuskrzydłowym etui, wykonanym z tworzywa sztucznego, zapinany na metalowy zatrzask. 
Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

6 

138.  

Koło do 

malowania 

zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 
obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie  po którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadzane są w 
ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie materiał tworzenia jest w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

139.  

Platforma z 

osłoną do farb 

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy o długości 67 cm do niej dołączona osłona 
wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 140 cm 4 kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy tak, aby podczas 
kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się nie rozpryskało. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

140.  
Farba  - biała Farba biała nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

141.  
Farba  - żółta  Farba  żółta nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

142.  

Farba  - 

pomarańczowa 
Farba pomarańczowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

143.  

Farba - 

jasnoczerwona 
Farba jasnoczerwona  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 
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144.  

Farba  - 

czerwona 
Farba  czerwona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

145.  
Farba  - różowa Farba różowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

146.  Farba - fioletowa 
Farba fioletowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

147.  

Farba  

jasnozielona 
Farba jasnozielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

148.  
Farba - zielona Farba  zielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

149.  
Farba  niebieska Farba niebieska  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

150.  
Farba  brązowa Farba brązowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

151.  
Farba  czarna Farba czarna nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

152.  
Farba złota Farba  złota nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

153.  
Farba do textylii 

Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych  samych 
właściwościach w proporcji 1:1, umożliwia malowanie na koszulkach bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Brynicy. 

1 

154.  
Farb - srebrna Farba  srebrna  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 
1 

155.  

Farba  

jasnoniebieska 
Farba jasnoniebieska  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

156.  Instrumenty w Zestaw instrumentów wspierający pracę z dzieckiem na zajęciach muzykoterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Zestaw składa się z: 1 
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torbie agogo drewniane, guiro drewniane - dł. 39 cm, kastaniety na rączce - dł. 21 cm, kastaniety drewniane - śr. 6 cm, lawesy drewniane, 
marakasy - para - dł. 23 cm, śr. 7 cm, pudełko akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 4,5 cm , pudełko akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 
3,5 cm, pudełko akustyczne pojedyncze - dł. 19,5 cm, śr. 4,5 cm, shaker metalowy - dł. 20 cm, śr. 5 cm, tamburyno z membraną - 6 
talerzyków - śr. 20 cm, tamburyno bez membrany - 5 talerzyków - śr. 20 cm, 5 trójkątów z pałeczkami o wym.: 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 15 
cm, 17,5 cm, 20 cm. Całość zamknięta w poręcznej, mocnej torbie, o wymiarach nie mniejszych niż 41 x 42 x 11 cm (po złożeniu),  z 
regulowanym uchwytem, zapinanej na zamek błyskawiczny. Torba wyposażona jest w liczne kieszonki, co umożliwia przechowywanie 
instrumentów zawsze w należytym porządku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

157.  

Koła do 

malowania 
Komplet 50 kół wykonanych z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Brynicy. 

1 

158.  

Gąsienice 

Pomoc dydaktyczna, która otrzymała certyfikat „Klasy Marzeń” pod patronatem MEN.4 kolorowe bambusowe specjalnie wyprofilowane  
łyżki o długości przynajmniej 21cm. Łyżki posiadają otwór oraz cienką gumkę ułatwiającą nałożenie i utrzymanie kulki na łyżce. 36 kulek w 
czterech podstawowych kolorach ponumerowanych od 1 do 9, oraz 4 wąskie materiałowe woreczki zakończone pierścieniem a z drugiej 
strony gumką. Całość zapakowana w poręcznej tubie. Produkt do ćwiczeń nauki pisania, przeprowadzenia zadań matematycznych zajęć 
ruchowych i utrwalenia liczb. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

159.  
Wieże 

Pomoc dydaktyczna wykonana w dużej części z bambusa. Zawiera cienkie, bambusowe listewki służące do utworzenia planszy oraz 25 
bambusowych wież różnej wielkości, kolorze z wgłębieniem na górze. Gra ćwiczy i usprawnia pracę rąk, koncentrację, cierpliwość i 
współpracę w grupie. Zawartość umieszona w wysokiej kolorowej tubie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

160.  
Rybki 

Pomoc do ćwiczenia precyzji rąk i koordynacji ruchowej. Wykonana z bambusa. Zawiera m.in. dużą ilość bambusowych rybek w 3 różnych 
kolorach i kształtach, bambusowe miseczki oraz opaski samuraja. Zawartość umieszona w poręcznej wysokiej tubie. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

161.  
Tangalo 

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7 drewnianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw zawiera 30 
sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada wycięty fragment, który dziecko musi wypełnić klockami z pudełka, według oznaczonej 
ilości przedstawionej na obrazku. Ćwiczy kierunkowość, orientacje przestrzenną, analizę i syntezę dobieranie właściwych elementów. Całość 
zamieszczona w kartonowym pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

162.  

Schattenmemo 

plansza 

zadaniowa 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W przedniej 
części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 
drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi 
farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek,  segregowanie , układanie w oparciu o wzory. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 
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163.  

Schattenmemo 

płytki 

zadaniowe 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi 
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy 
obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały  motyw na 
czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

164.  

Kreativmemo 

planasza 

zadaniowa 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory umożliwiają 
umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala na przeprowadzenie zadań z zakresu płynności wzrokowej, szukania podobieństw i 
szczegółów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 12 długich szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa sztucznego z 96 
obrazkami z podstawowymi pojęciami jak warzywa, owoce nad , pod , stary młody. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

165.  

Kreativmemo 

wkłady 

zadaniowe 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa sztucznego. Szablony 
posiadają numerację pozwalającą rozróżnić grupy obrazków o bardzo różnorodenj tematyce pojęć pozwalające na klasyfikowanie wg  
stopnia trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne koła. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

166.  

Abecadło - 150 

liter 

 

Abecadło drewniane składające się przynajmniej z 25 sześcianów. Na każdej ściance znajduje się literka. Abecadło zawierają znaki polskie 
jak: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie, Samogłoski i spółgłoski rozróżnione są kolorami. Klocki umieszczone w drewnianym pudełku. A,E,I,O 
powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie co umożliwia układanie wyrazów i budowanie prostych zdań, przeprowadzanie ćw. 
ortograficznych i zabaw logicznych 

1 

167.  
Teatrzyk 

Kolorowy teatrzyk o wymiarach nie mniejszy niż 94 x 78 x 22 cm, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach 
wypełniony w środku powietrzem, lekki umożliwia dzieciom łatwe przenoszenie. Z tyłu teatrzyku para ruchomych drzwiczek stanowi 
podpórkę konstrukcji a zarazem imitujące kasę biletową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

168.  

Kurtyna, 

oświetlenie, 2 

pacynki 

Zestaw akcesoriów do teatrzyku : oświetlenie typu LED z wyłącznikiem zasilane 3 bateriami AAA – nie załączone w zestawie, ruchoma 
czerwona dwuczęściowa kurtyna, 2 welurowe pacynki: chłopiec i dziewczynka o wysokości nie mniejszej niż 20 cm. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

169.  

Puzzelator 

mozaika 

pojedyncza 

Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciemnych obustronnie antypoślizgowych, kwadratowych płytek o wymiarze boku nie 
mniejszym niż 25 cm. Każda płytka posiada namalowany trudnościeralny duży trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki a 
inne w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierzchołkami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolorach. Płytki służą do 
układania mozaiek, tworzenia lustrzanych wzorów i formułowania poleceń w zabawach ruchowych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 

1 
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Jełowej. 

170.  

Puzzelator 

mozaika 

podwójna 

14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o boku nie mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowaniem wyobraźni przestrzennej 
płytki posiadają jedynie namalowane stykające się po środku wierzchołkami trójkąty umieszczone na ciemnej powierzchni oraz jednolite, 
kolorowe powierzchnie. Na spodniej ciemnej części płytki można rysować kredą nowe zadania ( np.: literki). Duża drewniana kostka o boku 
nie mniejszym niż 3 cm wyznaczająca jednolite i podwójne kolory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

171.  

Puzzelator karty 

zadaniowe 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego odpornego na 
użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenie 
spostrzegania, odwzorowywania i wyszukiwania szczegółów, stanowią element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzennej. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

172.  

Puzzelator 

elementy do 

działań 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gumowych masywnych kółkach z 
mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 20 bawełnianych 
szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą zabawy w zespole. DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

173.  

Fakturowe 

zgadywanki 

faktury cz. 1 

14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie mniejszej 
niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. Służy do stymulacji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją narządu 
wzroku. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

174.  

Fakturowe 

zgadywanki 

faktury cz. 2 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier, skóra, papier ścierny, tworzywo sztuczne. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie 
mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. ćwiczenia wyobraźni umiejętności rozróżniania 
szczegółów i współpraca w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej 

1 

175.  

Fakturowe 

zgadywanki 

plansze 

12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 6 
rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek, drewno, bambus. Duże drewniane pudełko z przegrodą zamykane wieczkiem. Ćwiczenia 
pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności współdziałania. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

176.  
Laptop 

Zastosowanie - Aplikacje edukacyjne, biurowe. Wydajność obliczeniowa - Procesor - Intel® Core™ i3 2gen 2370M 2,4 GHz. Pamięć 
operacyjna - Pamięć podręczna CACHE - 3 MB, Pamięć RAM - 4 GB, DDR3, 1333 MHz. Wydajność grafiki - Intel® HD Graphics 3000 
współdzielona z pamięcią systemową. Monitor/wyświetlacz Ekran - 15,6'', WXGA 1366 x 768 (16:9). Typ matrycy - błyszcząca, 

4 
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 podświetlenie LED. Parametry pamięci masowej - Dysk twardy 500 GB, SATA. Wyposażenie multimedialne - Wyjście HDMI, wyjście VGA, 
złącza USB 2.0 - 2, złącza USB 3.0 – 2. Wymagania dotyczące baterii/zasilania [dot. komputerów przenośnych] 5 godzin  - normatywny 
czas pracy na akumulatorze. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Windows 7 Home Premium z możliwością zakupu upgrate 
(Windows 8). Waga [dot. komputerów przenośnych] 2,6 kg. Niezawodność/jakość wytwarzania  - Procesor Intel Core™ drugiej generacji 
przetwarzający na ekranie komputera PC efekty wizualne zapierające dech bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu graficznego. W 
tych procesorach obsługujących technologię Intel® Hyper-Threading  każdy rdzeń procesora przetwarza dwa zadania jednocześnie, zwiększa 
inteligentną wydajność wielozadaniowości i szybkość przełączania się pomiędzy aplikacjami. Wsparcie techniczne CD-ROM ze sterownikami.  
Wymagania dodatkowe: Napędy/czytnik - Rodzaj napędu - Super Multi DVD+/-RW/RAM, Czytnik kart pamięci - 2 w 1 SD, MMC. Dźwięk - 
Karta dźwiękowa zintegrowana, Wbudowane głośniki - 2, Wbudowany mikrofon. Kamera internetowa - Wbudowana kamera, Rozdzielczość 
kamery - 0,3 mln pikseli. Komunikacja - Karta sieciowa10/100 Mbps Ethernet, Karta bezprzewodowa (WiFi)802.11 b/g/n, Bluetooth. 
DOSTAWA: 
- Szkoła Podstawowa w Jełowej, 
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach, 
- Szkoła Podstawowa w Brynicy, 
- Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

177.  
Odtwarzacz CD 

Radioodtwarzacz z CD oraz tunerem cyfrowym FM/AM. Możliwość zaprogramowania 20 stacji. Odczyt płyt CD Audio, CD-R/RW oraz plików 
MP3/WMA. Posiada port USB. Załączone wyposażenie - Kabel sieciowy. System fonii – Stereo. Ilość głośników - 2. Inne - Moc PMPO 12 W. 
Wyjście słuchawkowe – TAK. Inne - Rodzaje odtwarzanych płyt CD, CD-R, CD-RW, CD-Audio, MP3, WMA. Inne - Odtwarzanie losowe. Rodzaj 
radia – Cyfrowe. Zakresy MW/FM . Pamięć stacji – 20. Inne - PLL. Zastosowane technologie - USB, Repeat, Skip/Search. Inne - 
Programowanie kolejności odtwarzania do 20 utworów, Odtwarzanie plików MP3 z portu USB. Zasilanie - Baterie/sieć.. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

178.  

Kroczki 1 

komplet  

zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa sztucznego, do których doczepiony jest sznurek podwójnie pleciony, miły w dotyku 
umożliwiający chodzenie na podwyższeniu. Dziecko ćwiczy utrzymanie równowagi i precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka nie mniejsza  niż 
8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. Spód posiada gumowy ślad 
charakterystyczny dla zwierzęcia domowego np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, pozwala na wypełnienie kroczków różnym materiałem np. 
groch, ryż, dzięki czemu przy poruszaniu słychać dodatkowe dźwięki. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

179.  
Talerz 

równoważny - 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 51 cm z 4 wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części posiada antypoślizgową 
powierzchnię. Integralna część do metalowej tarczy. Zadaniem przyrządu jest nauka utrzymania prawidłowej postawy napinanie różnych 
partii mięśni. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 
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tarcza obrotowa 

180.  

Talerz 

równoważny - 

podstawa 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o długości ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na szerokich, podwójnych 
nóżkach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, zakończone gumowymi, antypoślizgowymi nakładkami. W środku konstrukcji znajduje się trzon 
z łożyskiem kulkowym wprawiający podstawę talerza w ruch obrotowy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

181.  

Kule 

rehabilitacyjne 6 

szt. 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowego materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. W komplecie znajdują się po 2 kule 
o wadze nie mniejszej : 1 kg średnicy około 11 cm, 2 kule o wadze 1,2 kg i średnicy około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy około 14 cm. 
Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają przeprowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawidłowa postawę. Dołączona 
instrukcja użytkowania w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

182.  
Maty do ćwiczeń 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwalającymi na wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie mniejszym i nie większym 
niż  62 x 62 cm i grubości nie mniejszej niż 1,8 cm. odporne na uszkodzenia wgniecenia, rozerwanie. Dają możliwość tworzenia 
różnorodnych form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię oraz pracę w grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. Umożliwiają 
tworzenie figur geometrycznych. Możliwość mycia pod bieżącą wodą. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

183.  

Platforolka - 

platforma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 60 cm. Krawędź zakończona oponą (można pompować), co zapewnia 
przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ruchowych. Przyrząd do terapii zaburzeń sensorycznych, Ćwiczenia stymulują układ przedsionkowy i 
wpływają korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty umożliwiają dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania równowagi. Urządzenie 
integralne z 4 rolkami do platformy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

184.  

Platforolka - 

rolki 

4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we wszystkie strony Są integralną częścią do drewnianej platformy. Dzięki nim 
platforma porusza się swobodnie we wszystkich kierunkach. Wysokość urządzenia od podłoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

185.  

Tęczowe liny z 

zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy  koniec 
liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w 
bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (lateralizacja).  
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

186.  

Tęczowe liny 

krążki 

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina 
trójwarstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

187.  Zestaw Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm i długości 25 cm, do niego przymocowana jest gruba, gumowa linka z 1 
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sprawnościowy - 

skoczek 

piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

188.  

Zestaw 

sprawnościowy - 

zestaw 

balansujący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 
orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy 
umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

189.  
Wesołe kręgle  

Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do przeprowadzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wykonana z masywnego 
tworzywa sztucznego. Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych konfiguracjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to na 
ćwiczenie precyzji ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, kręgle oznaczone są 
kolorowymi opaskami: 4 kręgle z niebieskimi opaskami, 3 kręgle z zielonymi opaskami, 2 kręgle z żółtymi opaskami, 1 kręgiel z czerwoną 
opaską. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

190.  
Batmanki Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprężają uchwyty i przerzucają do siebie piłkę. Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 

2 kolorach. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

191.  
Skoczek Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. Wymiary podstawy: 

6,5 x 25 x 12 cm. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

192.  

Quatrata - 

drewniane 

plansze 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (odczytywanie osi).W 
środku planszy wnęka z podziałką na kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych drewnianych, kolorowych brył 
geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotność, 2 drewniane 
kostki z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na 
osi. Komunikacja w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

193.  

Quatrata - 

kolorowe 

sześciany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie różnorodnych brył geometrycznych, składających się z wielokrotności sześcianu o 
wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, 
która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i komunikację w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

194.  

Quatrata - karty 

zadaniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył o 
zróżnicowanym stopniu trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą.  Bryły 
składają się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w grupie. Całość 

1 
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zapakowana w duże, drewniane lakierowane pudełko. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

195.  
Pieksi 

96 bambusowych elementów kształtek w czterech podstawowych kolorach /czerwony, zielony, niebieski, żółty / o rozmiarze  niemniejszym i 
nie większym niż 4 cm (trójkąty, kwadraty, koła) o wypukłym kształcie z otworem w środku umożliwiają tworzenie mozaiki i nakładanie na 
pałeczkę. 8 bambusowych pałeczek o dł. około 28cm zakończonych kolorową rączką, na nie nakłada się lub nadziewa kształtki wg. cech 
koloru kształtu wypukłe, nie wypukłe. Jako akcent kończący zadanie dołączonych jest 8 kulek z dziurką, po 2 z każdego koloru. Całość 
przechowywana w opakowaniu ułatwiającym szybkie sprzątanie -w wygodnej tekturowej kolorowej tubie o długości  nie mniejszej  niż 31 
cm, zakończonej plastikowymi pokrywkami, z uchwytem wykonanym ze sznurka . Produkt służyć ma do nauki i utrwalania cyfr, kolorów, 
wykonywania prostych działań matematycznych, ćwiczeń mięśni ręki. Stanowi przydatną pomoc dydaktyczną w procesie przygotowywania 
dziecka do nauki pisania, utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia. Załączona instrukcja w języku polskim dostępny atest UE.. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

196.  

Logigram 

diagramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane szab lony 
(2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana farbami trudnościeralnymi figura o różnym 
kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

197.  

Logigram 

figury 

zadaniowe 

Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna figura płaska w 
różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36 
cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umiejętności argumentowania  szukania prawidłowych rozwiązań. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

198.  

Logigram karty 

matematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana farbami 
trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu 
rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 
oznakowanymi przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

199.  

Logigram 

szablony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych pól. Każda płytka 
posiada namalowane farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia tych pojęć. 25 
drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. 
Odnajdywanie figur o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

200.  
Felix Okrągła, drewno podobna plansza o średnicy nie mniejszej  niż  40 cm ze 120 otworami. Podzielona na 4 kolorowe strefy. Po środku planszy 

duży, kwadratowy otwór pudełko o głębokości przynajmniej 6 cm, przeznaczony do przechowywania kołeczków co pozwala na sprawne 
1 
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wykonanie zadania. 136 owalnych kołeczków z tworzywa sztucznego zakończonych kulką co ułatwia trzymanie elementu.34 szt. w każdym 
kolorze.( 4 podstawowe kolory) Kołeczki służą do wypełniania otworów na planszy. 3 duże kości do gry z wyraźnymi symbolami , jedna z 
oczkami od 1 do 3, druga z oczkami od 1 do 6 i trzecia z kolorami oraz podstawowymi symbolami matematycznymi „-1” i „-2”. Zadanie 
graczy polega na wypełnianiu otworów w planszy kołeczkami lub ich wyjmowaniu zgodnie z zadaniem wyznaczonym przez kości lub  
wytycznymi nauczyciela. Gra usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne myślenie, umiejętność odwzorowania, 
kierunkowość. Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

201.  

Duży szachowy 

skoczek - 

plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o boku nie mniejszym niż 50 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie mniejszej niż  4 cm i 
głębokości 2 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach pionków. 12 drewnianych pionków o wymiarach nie mniejszych 
niż 5 x 4 x 4 cm z rowkami o różnym układzie linii. Umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną zmysł 
obserwacji, koncentrację. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

202.  

Duży szachowy 

skoczek - 

skoczki 

Zestaw 28 drewnianych skoczków, o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 4 x 4 cm, w dwóch kolorach minimum po 14 szt. w każdym. Pionki 
posiadają na wierzchniej części wyżłobienia- rowki o różnym układzie linii: 10 skrzyżnych, 6 prostych, 12 skrętnych. Trening logicznego i 
strategicznego myślenia z prostymi regułami gry. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

203.  

Szachowe 

skoczki plansza 

Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie mniejszych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie mniejszej 
niż 2 cm i głębokości 1,5 cm. Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach skoczków. 10 drewnianych pionków z rowkami o 
różnym układzie linii. Podczas gry zawodnik zastanawiając sie nad ruchem, tworzy dogodną drogę. Przestawiając w myślach skoczki, rozwija 
wyobraźnię, strategiczne myślenie, koncentrację umysłu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

204.  

Szachowy 

skoczek - 

skoczki 

Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. Pionki posiadają na 
wierzchniej części wyżłobienia- rowki o różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych. Trening logicznego i strategicznego 
myślenia z prostymi regułami gry. Gra rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zmysł obserwacji, uczciwego współzawodnictwa. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

205.  
Miasto liczb 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 14 
cm z wyżłobionymi dużymi symbolami cyfr 
znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach znajduje się graficzne oznaczenie w formie czerwonego ukośnego paska, który 
jest tym szerszy na płytce, im wyższą cyfrę ona reprezentuje, co ułatwia naukę tworzenia prawidłowych ciągów liczbowych. Do zestawu 
dołączonych jest 10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 9, które można dopasować do otworów w płytkach . DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Jełowej. 

1 
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206.  

Liczydło liczby 

w kolorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnianym poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na jednostki i 
oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie mniejszym niż 4cm wysokość i 2 cm szerokość. Klocki o różnej długości. 
Zestaw umożliwia naukę podstaw arytmetyki, rozróżnianie wartości liczb, tworzenie działań matematycznych. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

207.  

Liczydło z 

podziałką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 48 cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku planszy znajduje się 
wnęką pozwalająca ułożyć klocek z podziałką. Plansza zawiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do 20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia osi. 
12 drewnianych, różnokolorowych klocków o różnej długości, z oznaczeniem liczbowym i podziałem na jednostki. Jednostkę stanowi klocek 
o wymiarze nie mniejszym niż 4 cm wysokości i 2 cm szerokości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

208.  

Fala 

matematyczna 

kule do 

logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego o średnicy 
nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

209.  

Fala 

matematyczna 

plansza 

zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śliskiego tworzywa 
sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony planszy  ich 
odpowiedniki w postaci graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z 
tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie zadań matematycznych w ruchu i działań  w 
pamięci. Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo – ruchowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

210.  

Ułamki  klocki z 

podziałką 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych 
formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. 
Zestaw umożliwia porównywanie zapisu ułamka zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie ułamków i ich skracanie, do nauki wartości 
rytmicznych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

211.  
Ułamki plansza  

Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, prostokątnymi słupkami.  10 
drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, 
jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. Ułamki 1/2, 
1/3, 1/4. Przeprowadzanie prezentacji działań matematycznych i zajęć tematycznych poprzez odpowiednią manipulację elementami. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

212.  Hip hop Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki 1 
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kamienie pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki oznaczone liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach 
nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kółkach z metalowym mechanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów 
liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

213.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm ze specjalną powłoką antypoślizgową 
pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wyłącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację 
przestrzenną, rozpoznawanie liczb parzystych, naukę liczenia w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

214.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych wyłączn ie 
nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadań matematycznych, działania w 
ruchu i naukę logicznego myślenia. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

215.  

Hip hop płytki 

symbole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami oznaczającymi: 
niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami 
symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. DOSTAWA:  Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 

216.  

Wieża liczb 

chwytak 

Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi 
grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający 
zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony 
hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

217.  

Wieża liczb- 

liczby z 

haczykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 
cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim 
boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na 
drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, integracja w grupie. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

218.  

Uśmiechnięta 

buźka 16 gal. 

Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia o wymiarach nie mniejszych  niż 42 x 63 x 48 cm z wygodnymi 
uchwytami  po bokach o pojemności w granicach 60 l. na boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej buźki a na pokrywie 
wesołe oczka.  Łatwa w utrzymaniu. Przeznaczona do przechowywania artykułów i akcesorii plastycznych, kubków na farby, farb, 
pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa umożliwia wykorzystanie większej ilości przestrzeni 

1 
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w pojemniku oraz stanowi dodatkowe siedzisko. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

219.  

Uśmiechnięta 

buźka 34 gal. 

Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia o wymiarach nie mniejszych niż 61 x 86 x 52 cm z wygodnymi 
uchwytami  po bokach o pojemności w granicach 130 l., na boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej buźki a na 
pokrywie wesołe oczka.  Łatwa w utrzymaniu. Przeznaczona do przechowywania artykułów i akcesorii plastycznych, kubków na farby, farb, 
pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa umożliwia wykorzystanie większej ilości przestrzeni 
w pojemniku oraz stanowi dodatkowe siedzisko. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

220.  
Magiczne kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w drewnianej oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie na papierze, malują- 
naniesiony na papierze kolor wystarczy zamoczonym w wodzie palcem rozprowadzić po rysunku, aby stworzyć obraz jak namalowany 
akwarelą oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne i hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za pomocą wody. Trudno 
łamliwy grafit  o grubości nie mniejszej  niż 0,6 cm, długość kredki nie mniejsza niż 17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm. Sześciokątny 
kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. Wszechstronność użycia kredek zachęca i motywuje do działania dzieci, które niechętnie chcą 
rysować. Kredki pakowane  w przezroczystym, dwuskrzydłowym etui, wykonanym z tworzywa sztucznego, zapinany na metalowy zatrzask. 
Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

3 

221.  

Pojemnik do 

farb 

Zestaw 15 pojemników do farb z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 100 ml, wysokości nie mniejszej niż 15 cm i  średnicy 
nie większej  niż 4 cm z aplikatorem o wąskiej dziurce pomagającej dozować ilość użycia farby oraz zatyczka. 20 szpatułek z masywnego 
tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 11 cm, zakończonej elastyczną giętką końcówką umożliwiającą precyzyjne rozprowadzania 
koncentratów farb na papierze oraz tworzenie ciekawych obrazów różniących się  od malowania pędzelkiem. Całość mieści się w 
drewnianym pudełku z 18 przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

222.  

Koło do 

malowania 

zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 
obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie  po którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadzane są w 
ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie materiał tworzenia jest w ruchu . DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

223.  

Platforma z 

osłoną do farb 

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy o długości 67 cm do niej dołączona osłona 
wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 140 cm 4 kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy tak, aby podczas 
kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się nie rozpryskało. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

224.  
Farba  - biała Farba biała nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

225.  
Farba  - żółta  Farba  żółta nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

226.  Farba  - Farba pomarańczowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 1 
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pomarańczowa rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

227.  

Farba - 

jasnoczerwona 
Farba jasnoczerwona  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

228.  

Farba  - 

czerwona 
Farba  czerwona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

229.  
Farba  - różowa Farba różowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

230.  
Farba - fioletowa Farba fioletowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

231.  

Farba  

jasnozielona 
Farba jasnozielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

232.  
Farba - zielona Farba  zielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

233.  
Farba  niebieska Farba niebieska  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

234.  
Farba  brązowa Farba brązowa  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

235.  
Farba  czarna Farba czarna nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowe. 
1 

236.  
Farba złota Farba  złota nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

237.  
Farba do textylii 

Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych samych 
właściwościach w proporcji 1:1, umożliwia malowanie na koszulkach bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Jełowej. 

1 
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238.  
Farb - srebrna Farba  srebrna  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 
1 

239.  

Farba  

jasnoniebieska 
Farba jasnoniebieska  nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Jełowej. 

1 

240.  

Schattenmemo 

plansza 

zadaniowa 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W przedniej 
części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 
drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi 
farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek,  segregowanie, układanie w oparciu o wzory. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Luboszycach. 

1 

241.  

Schattenmemo 

płytki 

zadaniowe 

Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi 
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy 
obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały motyw na 
czarnym tle.  Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

242.  

Kreativmemo 

plansza 

zadaniowa 

Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory umożliwiają 
umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala na przeprowadzenie zadań z zakresu płynności wzrokowej, szukania podobieństw i 
szczegółów oraz zajęć o różnej tematyce. Minimum 12 długich szablonów po 4 z każdej grupy wykonanych z tworzywa sztucznego z 96 
obrazkami z podstawowymi pojęciami jak warzywa, owoce nad , pod , stary młody… DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

243.  

Kreativmemo 

wkłady 

zadaniowe 

Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa sztucznego. Szablony 
posiadają numerację pozwalającą rozróżnić grupy obrazków o bardzo różnorodnej tematyce pojęć pozwalające na klasyfikowanie wg 
stopnia trudności. M.in. pojęcie kredki, klaun, czarne koła. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

244.  

Abecadło - 150 

liter 

Abecadło drewniane składające się przynajmniej z 25 sześcianów. Na każdej ściance znajduje się literka. Abecadło zawierają znaki polskie 
jak: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie, Samogłoski i spółgłoski rozróżnione są kolorami. Klocki umieszczone w drewnianym pudełku. A,E,I,O 
powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie co umożliwia układanie wyrazów i budowanie prostych zdań, przeprowadzanie ćw. 
ortograficznych i zabaw logicznych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

245.  Puzzelator Pomoc dydaktyczna składająca się 12 gumowych ciemnych obustronnie antypoślizgowych, kwadratowych płytek o wymiarze boku nie 1 
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mozaika 

pojedyncza 

mniejszym niż 25 cm. Każda płytka posiada namalowany trudnościeralny duży trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki a 
inne w rogach płytki lub dwa trójkąty łączące się wierzchołkami. Trójkąt występuje w czterech podstawowych kolorach. Płytki służą do 
układania mozaiek, tworzenia lustrzanych wzorów i formułowania poleceń w zabawach ruchowych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Luboszycach. 

246.  

Puzzelator 

mozaika 

podwójna 

14 gumowych, obustronnie antypoślizgowych płytek o boku nie mniejszym niż 25 cm. W związku z kształtowaniem wyobraźni przestrzennej 
płytki posiadają jedynie namalowane stykające się po środku wierzchołkami trójkąty umieszczone na ciemnej powierzchni oraz jednolite, 
kolorowe powierzchnie. Na spodniej ciemnej części płytki można rysować kredą nowe zadania ( np.: literki). Duża drewniana kostka o boku 
nie mniejszym niż 3 cm wyznaczająca jednolite i podwójne kolory. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

247.  

Puzzelator karty 

zadaniowe 

Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 cm wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego odpornego na 
użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenie 
spostrzegania, odwzorowywania i wyszukiwania szczegółów, stanowią element do korygowania zaburzeń orientacji przestrzennej. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

248.  

Puzzelator 

elementy do 

działań 

Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm i szerokości nie mniejszej niż 31 cm, na gumowych masywnych kółkach z 
mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-ciu oczek. Bok kostki nie mniejszy niż 3 cm. 20 bawełnianych 
szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą zabawy w zespole. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

249.  

Fakturowe 

zgadywanki 

faktury cz. 1 

14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie mniejszej 
niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. Służy do stymulacji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją narządu 
wzroku. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

250.  

Fakturowe 

zgadywanki 

faktury cz. 2 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 7 
rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier, skóra, papier ścierny, tworzywo sztuczne. 2 prostokątne, drewniane plansze o długości nie 
mniejszej niż 43 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami o boku minimum 7 cm. ćwiczenia wyobraźni umiejętności rozróżniania  
szczegółów i współpraca w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

251.  

Fakturowe 

zgadywanki 

plansze 

12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi fakturami 6 
rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek, drewno, bambus. Duże drewniane pudełko z przegrodą zamykane wieczkiem. Ćwiczenia 
pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności współdziałania. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 
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252.  

Słucham, wiem, 

odczytuję - płyty 

cz. 1 

Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie 30 pojedynczych dźwięków np. , odgłosy słyszalne przy wykonywan iu 
czynności domowych, płyta II zawiera nagranie 30 par dźwięków –kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych 
płytek z obrazkami przedstawiającymi słyszane odgłosy np. odgłosy zwierząt domowych, czynności domowych. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

253.  

Słucham , wiem, 

odczytuję - 

plansze cz. 1 

Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się dwukrotnie 
obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie obrazków na grupy, przeprowadzenie ćwiczeń słuchowych. Zestaw zawiera płytę CD z 20 
nagraniami w oddzielnych blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej 
niż 18 cm. Całość zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje sprawność analizatora słuchowego.  DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
w Luboszycach. 

1 

254.  
Trudne słowa 1 

Gra logopedyczna utrwalająca poprawną wymowę wyrazów z głoskami opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch. Ma na celu rozwijanie mowy 
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia słownika 
czynnego oraz percepcji słuchowej. Są to istotne umiejętności w procesie nauki mówienia, czytania i pisania. Podczas gry uczestnicy ćwiczą 
różnicowanie głosek, a dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową, słuchową i koncentrację uwagi, utrwalają głoski w układach 
opozycyjnych. Zawartość pudełka: 9 plansz, plastikowa ramka, notes, instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 4 osób. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

255.  
Trudne słowa 2 

Gra logopedyczna, której celem jest rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wymawiania 
głoski r, w układach opozycyjnych z l i j, poszerzanie słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Są to istotne umiejętności w 
procesie nauki mówienia, czytania i pisania. Podczas gry uczestnicy ćwiczą różnicowanie głosek, a dodatkowo spostrzegawczość, pamięć 
wzrokową, słuchową i koncentrację uwagi. Gra utrwala poprawną wymowę głoski r (r,r-r, tr-, dr-), również w układach opozycyjnych (r-l, l-r, 
r-j, j-r). Zawartość pudełka: 9 plansz, plastikowa ramka, notes, instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 4 osób.  DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Luboszycach. 

1 

256.  
Drabina 1 

Gra logopedyczna, której celem jest rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wyróżniania 
głosek opozycyjnych, poszerzenia słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Są to istotne umiejętności w procesie nauki 
mówienia, czytania i pisania. Podczas gry uczestnicy ćwiczą różnicowanie głosek, a dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową, słuchową 
i koncentrację uwagi. Grę można wykorzystać do zabawy w domu z rodzicami, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Materiał 
przeznaczony jest do utrwalenia w układach opozycyjnych głosek: przedniojęzykowozębowych: s, z, c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych: 
sz, z, cz, dż; przedniojęzykowo-zębowowych: s, z, c, dz i środkowojęzykowych: ś, ź, ć, dź; przedniojęzykowodziąsłowych: sz, z, cz, dź i 
środkowojęzykowych: ś, ź, ć, dź; zwartoszczelinowych: c, cz, ć, dz, dż, dź i szczelinowych: s, sz, ś, z, ż, ź. Zawartość pudełka: plansza (4 
puzzle), 4 pionki, 240 kartek z wyrazami, kostka, instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 4 osób. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 
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257.  
Zgadywanka 

Gra logopedyczna ułatwiająca opanowanie poprawnej wymowy głosek S-Z-C-DZ. Podczas gry dzieci uczą się prawidłowej wymowy poprzez 
zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. Grę można modyfikować 
odpowiednio do wieku dziecka, jego umiejętności oraz liczby graczy. Zawartość pudełka: 6 cylindrów, 30 elem. z głoską s, 30 elem. z głoską 
c, 24 z głoską z, 12 elem. z głoską dz, kolorowa kostka, instrukcja, lista wykorzystanych wyrazów. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa                            
w Luboszycach. 

1 

258.  

Memo 

dźwiękowe 

Gra dydaktyczna, która wprowadza uczestników w świat dźwięku. Jej celem jest nauka uważnego słuchania, koncentrowania się na 
sygnałach dźwiękowych oraz ich identyfikowania i różnicowania. ”Memo dźwiękowe” polega na zapamiętywaniu poszczególnych dźwięków i 
zebraniu jak największej liczby par klocków wydających jednakowy dźwięk. Zabawa uczy również zapamiętywania i szybkiego kojarzenia 
dźwięków. Rozwija pamięć słuchową, wrażliwość słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Bardzo atrakcyjna i emocjonująca 
jest również wersja gry z użyciem planszy i kolorowej kostki. Zawartość pudełka: 16 klocków dźwiękowych, kolorowa kostka, plansza, 
instrukcja, notes. Liczba graczy: od 2 do 3 osób. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

259.  

Sylaby w 

dominie 
Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych..   
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach 

1 

260.  
Łamigłówka 

Gra dydaktyczna rozwijająca pamięć i koncentrację, zmuszająca do myślenia. Uczestnicy układają słowa tak, aby powstała krzyżówka. 
Układane wyrazy mogą być różnymi częściami mowy i zdania (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, liczebniki, przyimki). 
Zawodnicy mają do dyspozycji planszę oraz zestaw małych kartoników-literek, które układają na drewnianych podstawkach. Każdy wyraz 
jest odpowiednio punktowany. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

261.  

Logo-Rymy. 

Szereg szumiący Logo-Rymy-szereg szumiący. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach 1 

262.  

Logo-Rymy. 

Szereg syczący Logo-Rymy-szereg syczący. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 1 

263.  

Logo-rymy. 

Szereg ciszący 
Logo-Rymy-szereg ciszący. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

264.  Logo-rymy Logo-Rymy-głoska L i R. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 
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głoska L i R 

265.  
Lotto zdarzeń 

Zestaw zawiera 4 plansze (29,7 x 21 cm) przedstawiające sceny znane dzieciom z codziennego życia. Uczniowie analizują plansze i 
przyporządkowują do nich karty (52 szt.) ze zdjęciami przedmiotów (9 x 9 cm). W ten sposób uczą się spostrzegawczości, logicznego 
myślenia, rozpoznają, komentują, syntetyzują, nadają scenkom tytuły. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

266.  

Słuchanie 

opowieści 1 

W tej grze do wesołej zabawy zaprasza dzieci psotliwy piesek Splasz. Wysłuchując serii różnych dźwięków, poznają kolejne wydarzenia z jego 
życia. Identyfikując poszczególne głosy, odnajdują ich źródła na kolorowych planszach. Ułożenie 8 historyjek o przygodach Splasza to nie 
tylko doskonały trening słuchu, ale także wyobraźni i logicznego myślenia. W zestawie: płyta CD oraz 32 ilustrowane karty (24 x 18 cm). 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

267.  

Słuchanie 

opowieści 2 

Dźwiękowe historie, w których nie powiedziano ani jednego słowa. Dzięki nim dziecko wyczula swój słuch na szerokie spektrum odgłosów 
innych niż mowa ludzka. Stukot, plusk, szmer i warkot wypełniają ciekawe nagrania o przygodach Leona i jego pieska. Każdy dźwięk jest inny 
ze względu na miejsce, w którym powstał. Do nagrań dołączono ilustracje do logicznego uporządkowania. W zestawie: płyta CD oraz 42 
ilustrowane karty (13 x 9,5 cm). DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

268.  
Dmuchajka 

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Pozwala na kontrolowanie 
oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego. Zabawa Dmuchajką rozwija umiejętność 
koncentracji, uczy spokoju, wycisza. Drewniana pomoc (dzięki wymiennym słomkom) jest w pełni higieniczna i nadaje się do wielokrotnego 
użytku w szkole, gabinecie logopedycznym, domu. W zestawie: dmuchajka wykonana z lakierowanego drewna bukowego, śr. 6 cm i wys. 5 
cm, 2 piłeczki styropianowe o śr. 25 mm oraz 10 słomek. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

269.  

Domino 

logopedyczne L-J 

Domino logopedyczne przeznaczone jest do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania 
lub mającymi z nim problemy. Uczy rozróżniania głosek oraz ich prawidłowej wymowy. Może być wykorzystywane zarówno przez 
logopedów, jak i rodziców. Domino przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej a, także 
wzrokowej. Układ obrazków oraz wyrazów może być wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych lub kompensacyjno-korekcyjnych. W 
zestawie: 27 par obrazków (8 x 5 cm) ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi 
wskazanymi na pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

270.  

Domino 

logopedyczne L-

R 

Domino logopedyczne przeznaczone jest do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania 
lub mającymi z nim problemy. Uczy rozróżniania głosek oraz ich prawidłowej wymowy. Może być wykorzystywane zarówno przez 
logopedów, jak i rodziców. Domino przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej a, także 
wzrokowej. Układ obrazków oraz wyrazów może być wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych lub kompensacyjno-korekcyjnych. W 
zestawie: 27 par obrazków (8 x 5 cm) ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi 
wskazanymi na pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 
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271.  

Domino 

logopedyczne 

Ż(RZ)-Z 

Domino logopedyczne przeznaczone jest do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania 
lub mającymi z nim problemy. Uczy rozróżniania głosek oraz ich prawidłowej wymowy. Może być wykorzystywane zarówno przez 
logopedów, jak i rodziców. Domino przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej a, także 
wzrokowej. Układ obrazków oraz wyrazów może być wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych lub kompensacyjno-korekcyjnych. W 
zestawie: 27 par obrazków (8 x 5 cm) ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi 
wskazanymi na pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

272.  

Domino 

logopedyczne J-

R 

Domino logopedyczne przeznaczone jest do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania 
lub mającymi z nim problemy. Uczy rozróżniania głosek oraz ich prawidłowej wymowy. Może być wykorzystywane zarówno przez 
logopedów, jak i rodziców. Domino przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej a, także 
wzrokowej. Układ obrazków oraz wyrazów może być wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych lub kompensacyjno-korekcyjnych. W 
zestawie: 27 par obrazków (8 x 5 cm) ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi 
wskazanymi na pudełku. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

273.  

Łamigłówka 

logopedyczna 

Junior 2 w 1 

Gra dydaktyczna rozwijająca pamięć i koncentrację, zmuszająca do myślenia. Uczestnicy układają słowa tak, aby powstała krzyżówka. 
Układane wyrazy mogą być różnymi częściami mowy i zdania (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, liczebniki, przyimki). 
Zawodnicy mają do dyspozycji planszę oraz zestaw małych kartoników-literek, które układają na drewnianych podstawkach. Każdy wyraz 
jest odpowiednio punktowany. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

274.  

Logico Piccolo-

trudne głoski 

sz,cz,ż 
Logico Piccolo - Trudne głoski sz,cz,ż. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 1 

275.  

Logico Piccolo –

widzę i patrzę Logico Piccolo - Widzę i myślę. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 1 

276.  
Skojarzenia 

Zamek, tron, korona; łóżko, poduszka, noc... Ciekawe, trzyelementowe puzzle nie stanowią całości pod względem tematycznym, ale odnoszą 
się jedynie do określonych zależności. Z licznej grupy kart dziecko musi wybrać 3 właściwe, wykorzystując logiczne myślenie i odwołując się 
do swojej wiedzy o świecie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

277.  
100 tekstów do 

ćwiczeń 

Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki poprawnej wymowy. Ćwiczenia 
podzielono na: oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, usprawniające narządy mowy, słuchowe oraz właściwe: artykulacyjne. W ich 
odpowiednim doborze pomocna będzie tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń wraz z przykładami. Ćwiczenia można wykonywać 

1 
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logopedycznych zarówno z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak i tymi, u których stwierdzono zaburzenia mowy. Format A4, 188 stron. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

278.  

Bajkowy świat 

głoski R 

Zbiór 16 bajeczek, których głównym założeniem jest utrwalanie wymowy głoski r. Bajeczki ze względu na to że Głoska r występuje w nich 
wiele razy, zmuszają do ciągłego używania jej, a tym samym automatyzowania w mowie. Treść bajek pobudza dziecięcą wyobraźnię, 
poszerza słownictwo, służy wyciąganiu wniosków, przypomina o wartościach ludzkich. Kolejnym atutem publikacji jest wzbogacenie treści 
bajek historyjkami obrazkowymi mającymi ogromne wartości edukacyjne. Dziecko wkłada ilustracje do plastikowych kieszonek. Po 
odwróceniu prawidłowo ułożonej historyjki otrzymuje nagrodę w postaci gotowego rysunku odnoszącego się do treści bajeczki. Format A4 - 
teczka; w środku znajduje się zeszyt B5 - 40 stron, 32 karty oraz plastikowe kieszonki. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

279.  

Syczki-zabawa z 

głoskami Syczki - zabawa z głoskami s,z,c,dz. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach 1 

280.  

Ciszki-zabawa z 

głoskami Ciszki -zabawa z głoskami ś,ź,ć,dź. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 1 

281.  

Szumki-zabawa z 

głoskami 

 

Szumki - zabawa z głoskami sz,ż,cz,dż Książeczka została opracowana w taki sposób żeby zwiększyć motywację dzieci do ćwiczeń 
logopedycznych poprzez samodzielne działania: rysunki, wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. Słowa, zdania, wierszyki oraz ilustracje 
zostały dobrane tak, aby bawić i zaskakiwać dziecko. Zadania ułożone są według zasad terapii logopedycznej: ćwiczenie wywołanej głoski 
następuje w sylabach, grupach spółgłoskowych, wyrazach i zdaniach, na końcu zaś w mowie spontanicznej dziecka. Format A4, 40 stron. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

282.  
Kapki i wafki 

Zabawa z głoskami k,g,f,w Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw ćwiczeń i różnych 
aktywności wykonywanych przez dziecko ma utrwalić wymowę głosek: k, g, f, w, oraz korektę mowy. Format A4, 40 stron. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

283.  

Rerki    zabawa z 

głoskami r,l 

Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z prawidłową realizacją głosek: r 
oraz l. Właściwie dobrany zasób słów, zestawień, zdań, opowiadań, atrakcyjne ilustracje, zagadki i wierszyki stanowią bogaty materiał do 
ćwiczeń logopedycznych. Zróżnicowany stopień trudności pozwoli logopedom i nauczycielom na swobodny dobór ćwiczeń odpowiednich do 
wieku dziecka, a ich zabawowy charakter zachęci do pracy i uatrakcyjni żmudny proces korekty mowy. Format A4, 40 stron. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

284.  
Miks  ciszków, 

syczków  
Publikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które z sukcesem zakończyły pierwszy etap pracy 
korekcyjnej i są gotowe utrwalić wymowę głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz je różnicować. Właściwie dobrany zasób słów, 

1 
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szumków zestawień, zadań, atrakcyjne ilustracje, zadania i opowiadania, zagadki oraz wierszyki stanowią bogaty materiał do ćwiczeń logopedycznych. 
Książka zawiera cenny materiał do ćwiczeń dykcyjnych, teatralnych i wokalnych. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach 

285.  

Zeszyt ćwiczeń 

logopedycznych 
Ćwiczenia zawarte w zeszytach pomagają w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek szeregu syczącego: s, c, z, dz oraz głosek szeregu 
szumiącego: ż, sz, cz, dż. Format A4. 

1 

286.  

Zeszyt ćwiczeń 

logopedycznych 
Zeszyt ćwiczeń logopedycznych ż, sz, cz, dź Ćwiczenia zawarte w zeszytach pomagają w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek szeregu 
syczącego: s, c, z, dz oraz głosek szeregu szumiącego: ż, sz, cz, dż. Format A4. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

287.  
Projektor 

 
technologia DLP, Jasność 2500ANSI lumen, Kontrast 2000:1, Projektor o rozdzielczości optycznej 800x600 i maksymalnej 1920 x 1080. 

Kontrast wynosi 2000:1 i jasność 2500 ANSI lumen. Posiada korekcję zniekształceń Keystone w pionie, +/- 40 stopni. Moc lampy wynosi 180 

W. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

288.  

Kroczki 1 

komplet  

Zestaw 4 „puszek” wykonanych z masywnego tworzywa sztucznego, do których doczepiony jest sznurek podwójnie pleciony, miły w dotyku 
umożliwiający chodzenie na podwyższeniu. Dziecko ćwiczy utrzymanie równowagi i precyzję ruchu. wysokość 1 szt kroczka nie mniejsza  niż 
8 cm a ze sznurkiem niewiększa niż 60 cm   gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wykonywaniu ćwiczeń. Spód posiada gumowy ślad 
charakterystyczny dla zwierzęcia domowego np. koń, pies, krowa. Otwierane dno, pozwala na wypełnienie kroczków różnym materiałem np. 
groch, ryż, dzięki czemu przy poruszaniu słychać dodatkowe dźwięki. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

289.  

Talerz 

równoważny - 

tarcza obrotowa 

Drewniana tarcza obrotowa, o średnicy nie mniejszej niż 51 cm z 4 wydrążonymi uchwytami Wierzchnia części posiada antypoślizgową 
powierzchnię. Integralna część do metalowej tarczy. Zadaniem przyrządu jest nauka utrzymania prawidłowej postawy napinanie różnych 
partii mięśni. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

290.  

Talerz 

równoważny - 

podstawa 

Metalowa podstawa do tarczy, na czterech ramionach o długości ramienia nie mniejszej niż 24 cm wsparte na szerokich, podwójnych 
nóżkach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, zakończone gumowymi, antypoślizgowymi nakładkami. W środku konstrukcji znajduje się trzon 
z łożyskiem kulkowym wprawiający podstawę talerza w ruch obrotowy. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

291.  
Kule 

rehabilitacyjne 6 

Komplet 6 kul rehabilitacyjnych z elastycznego gumowego materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. W komplecie znajdują się po 2 kule 
o wadze nie mniejszej : 1 kg średnicy około 11 cm, 2 kule o wadze 1,2 kg i średnicy około 12 cm, 2 kule o wadze 2 kg i średnicy około 14 
cm.Każda para kul ma swój kolor. Kule pomagają przeprowadzić ćwiczenia na mięśnie pleców oraz na prawidłowa postawę. Dołączona 

1 
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szt. instrukcja użytkowania w języku polskim. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

292.  
Maty do ćwiczeń 

Zestaw 4 kwadratów piankowych z wypustkami pozwalającymi na wzajemne połączenia, Kwadrat o wymiarze nie mniejszym i nie większym 
niż  62 x 62 cm i grubości nie mniejszej niż 1,8 cm. odporne na uszkodzenia wgniecenia, rozerwanie. Dają możliwość tworzenia 
różnorodnych form przestrzennych, ćwicząc wyobraźnię oraz pracę w grupie np. budowanie domków, namiotów, zamków. Umożliwiają 
tworzenie figur geometrycznych. Możliwość mycia pod bieżącą wodą. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

293.  

Platforolka - 

platforma 

Okrągła drewniana platforma o średnicy nie mniejszej niż 60 cm. Krawędź zakończona oponą (można pompować), co zapewnia 
przeprowadzanie bezpiecznych zajęć ruchowych. Przyrząd do terapii zaburzeń sensorycznych, Ćwiczenia stymulują układ przedsionkowy i 
wpływają korzystnie na układ mięśniowy. Dwa uchwyty umożliwiają dziecku podtrzymanie się w sytuacji zachwiania równowagi. Urządzenie 
integralne z 4 rolkami do platformy DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

294.  

Platforolka - 

rolki 

4 kółka, na metalowej podstawie, gumowe, skrętne we wszystkie strony Są integralną częścią do drewnianej platformy. Dzięki nim 
platforma porusza się swobodnie we wszystkich kierunkach. Wysokość urządzenia od podłoża do platformy  nie mniej  niż  10 cm. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

295.  

Tęczowe liny z 

zapięciem 

Zestaw 7 kolorowych, trójwarstwowych lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec 
liny posiada klips z magnesem, pozwalający na szybkie łączenie lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w 
bawełnianym worku. Układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, równowaga, chody kombinowane w prawo i w lewo (lateralizacja).  
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

296.  

Tęczowe liny 

krążki 

24 linowe krążki (po 12 krążków w dwóch kolorach) o średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina 
trójwarstwowa. Odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane lateralizacja, precyzja ruchu umiejętności zręcznościowe. DOSTAWA: 
Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

297.  

Zestaw 

sprawnościowy - 

skoczek 

Klocek piankowy, trójwarstwowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm i długości 25 cm, do niego przymocowana jest gruba, gumowa linka z 
piankowym uchwytem. Skoczek umożliwia wykonywanie ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

298.  

Zestaw 

sprawnościowy - 

zestaw 

balansujący 

Zestaw wykonany z pianki, usztywnionej elementami z tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, porozumiewania się, precyzji ruchu i 
orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet jajeczek, komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy 
umieszczone są w poręcznym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 
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299.  
Wesołe kręgle  

Zestaw 10 kręgli oraz 1 kuli z 3 otworami na palce do przeprowadzania zabaw ruchowych w grupie. Całość wykonana z masywnego 
tworzywa sztucznego. Konstrukcja kręgli umożliwia ustawianie ich w różnych konfiguracjach, o różnym stopniu trudności. Pozwala to na 
ćwiczenie precyzji ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dla szybkiego i prawidłowego ustawienia konstrukcji, kręgle oznaczone są 
kolorowymi opaskami: 4 kręgle z niebieskimi opaskami, 3 kręgle z zielonymi opaskami, 2 kręgle z żółtymi opaskami, 1 kręgiel z czerwoną 
opaską. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

300.  
Batmanki Dwoje dzieci stając naprzeciw siebie, energicznie naprężają uchwyty i przerzucają do siebie piłkę. Zestaw składa się z 2 uchwytów i 2 piłek w 

2 kolorach. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

301.  
Skoczek Przyrząd, który podczas wykonywania ćwiczeń skocznych i rozciągających, angażuje mięśnie brzucha, ramion i pleców. Wymiary podstawy: 

6,5 x 25 x 12 cm. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

302.  

Quatrata - 

drewniane 

plansze 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13 (odczytywanie osi).W 
środku planszy wnęka z podziałką na kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18 różnorodnych drewnianych, kolorowych brył 
geometrycznych, których jednostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotność, 2 drewniane 
kostki z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na 
osi. Komunikacja w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

303.  

Quatrata - 

kolorowe 

sześciany 

Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie różnorodnych brył geometrycznych, składających się z wielokrotności sześcianu o 
wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, 
która rozwija logiczne myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i komunikację w grupie. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w 
Luboszycach. 

1 

304.  

Quatrata - karty 

zadaniowe 

60 kwadratowych kart zadaniowych  (gruba tektura) o wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył o 
zróżnicowanym stopniu trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą. Bryły 
składają się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w grupie. Całość 
zapakowana w duże, drewniane lakierowane pudełko. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

305.  

Logigram 

diagramy  

3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4 drewniane szab lony 
(2 pionowe i 2 poziome) o długości nie mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana farbami trudnościeralnymi figura o różnym 
kolorze, wielkości i grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi 
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

306.  
Logigram 

figury 
Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna figura płaska w 
różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o długości nie większej niż 36 

1 
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zadaniowe cm, podzielone na 5 pól. Określanie cech figur i umiejętności argumentowania  szukania prawidłowych rozwiązań. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

307.  

Logigram karty 

matematyczne 

60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana farbami 
trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o różnych cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys). Figury występują w 5-ciu 
rodzajach. Rozpoznawanie figur, tworzenie zbiorów, umiejętność logicznego myślenia. Całość zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z 
oznakowanymi przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

308.  

Logigram 

szablony  

Zestaw 14 drewnianych szablonów:10 poziomych i 4 pionowe o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych pól. Każda płytka 
posiada namalowane farbami trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkość, grubość oraz zaprzeczenia tych pojęć. 25 
drewnianych płytek z figurami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi figury geometryczne. 
Odnajdywanie figur o określonych cechach, pojęcia wielkości, grubości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

309.  
Felix 

Okrągła, drewno podobna plansza o średnicy nie mniejszej  niż  40 cm ze 120 otworami. Podzielona na 4 kolorowe strefy. Po środku planszy 
duży, kwadratowy otwór pudełko o głębokości przynajmniej 6 cm, przeznaczony do przechowywania kołeczków co pozwala na sprawne 
wykonanie zadania. 136 owalnych kołeczków z tworzywa sztucznego zakończonych kulką co ułatwia trzymanie elementu.34 szt. w każdym 
kolorze.( 4 podstawowe kolory) Kołeczki służą do wypełniania otworów na planszy. 3 duże kości do gry z wyraźnymi symbolami , jedna z 
oczkami od 1 do 3, druga z oczkami od 1 do 6 i trzecia z kolorami oraz podstawowymi symbolami matematycznymi „-1” i „-2”. Zadanie 
graczy polega na wypełnianiu otworów w planszy kołeczkami lub ich wyjmowaniu zgodnie z zadaniem wyznaczonym przez kości lub  
wytycznymi nauczyciela. Gra usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne myślenie, umiejętność odwzorowania, 
kierunkowość. Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

310.  
Mikroskop 

Mikroskop  głowica binokularowa płynna regulacja rozstawu źrenic, zakres powiększeń 40x-400x obiektywy 4x,10x,40x ,stolik krzyżowy XY, 
obrotowa diafragma pięcio-zakresowa, okulary: szerokokątne H10x, miska rewolwerowa trójobiektywowa, płynne oświetlenie preparatu 
przy użyciu diody LED, stolik przedmiotowy płaski z łapkami do mocowania preparatu, całość w steropianowym opakowaniu i kartonie, waga 
1,5 kg, instrukcja w j. polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

2 

311.  

Zestaw 

preparatów do 

mikroskopu (50 

szt.) 

Mikroskop  głowica binokularowa płynna regulacja rozstawu źrenic, zakres powiększeń 40x-400x obiektywy 4x,10x,40x ,stolik krzyżowy XY, 
obrotowa diafragma pięcio-zakresowa, okulary: szerokokątne H10x, miska rewolwerowa trójobiektywowa, płynne oświetlenie preparatu 
przy użyciu diody LED, stolik przedmiotowy płaski z łapkami do mocowania preparatu, całość w steropianowym opakowaniu i kartonie, waga 
1,5 kg, instrukcja w j. polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

312.  Organizm 
Wszyscy widzimy, jak wygląda człowiek, ale CO JEST WEWNĄTRZ jego ciała... Gdzie jest - na przykład- wątroba, do jakiego układu należy, 
jaką spełnia rolę, co jest dla niej zdrowe, a co jej szkodzi. Przystępnie podaną wiedzę na temat budowy organizmu człowieka, przekazaną 

1 
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człowieka 3d miłym i rzeczowym głosem lektora, można przyswoić w łatwy sposób. Możesz sprawdzić wiedzę swoją, swoich przyjaciół (lub rodziców) 
uruchamiając quiz, w którym jest ponad 1000 ciekawych pytań. Model organizmu jest podświetlany. Informacje są podawane poprzez 
naciskanie odpowiednich przycisków. Mały naukowiec nie musi umieć czytać. Przyciskami są poszczególne narządy wewnętrzne oraz  na 
podstawce znajdują się przyciski, pod którymi odnajdujemy informacje dotyczące poszczególnych organów. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa 
w Luboszycach. 

313.  
Miasto liczb 

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 14 
cm z wyżłobionymi dużymi symbolami cyfr znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach znajduje się graficzne oznaczenie w 
formie czerwonego ukośnego paska, który jest tym szerszy na płytce, im wyższą cyfrę ona reprezentuje, co ułatwia naukę tworzenia 
prawidłowych ciągów liczbowych. Do zestawu dołączonych jest 10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 9, które można dopasować do otworów w 
płytkach. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

314.  

Liczydło liczby 

w kolorach 

Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnianym poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na jednostki  i 
oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o wymiarze nie mniejszym niż 4cm wysokość i 2 cm szerokość. Klocki o różnej długości. 
Zestaw umożliwia naukę podstaw arytmetyki, rozróżnianie wartości liczb, tworzenie działań matematycznych DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

315.  

Liczydło z 

podziałką 

Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 48 cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku planszy znajduje się 
wnęką pozwalająca ułożyć klocek z podziałką. Plansza zawiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do 20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia osi. 
12 drewnianych, różnokolorowych klocków o różnej długości, z oznaczeniem liczbowym i podziałem na jednostki. Jednostkę stanow i klocek 
o wymiarze nie mniejszym niż 4 cm wysokości i 2 cm szerokości. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

316.  

Fala 

matematyczna 

kule do 

logopedii 

2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego o średnicy 
nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie ćwiczeń na wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

317.  

Fala 

matematyczna 

plansza 

zadaniowa 

Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze śliskiego tworzywa 
sztucznego. Na bokach planszy naniesiona numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z drugiej strony planszy  ich 
odpowiedniki w postaci graficznej - kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z 
tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr, wykonywanie zadań matematycznych w ruchu i działań  w 
pamięci. Ćwiczenie celności rzutu, koordynacji wzrokowo – ruchowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
 

1 
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318.  

Ułamki  klocki z 

podziałką 

Zestaw 29 drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych 
formach, jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. 
Zestaw umożliwia porównywanie zapisu ułamka zwykłego z zapisem graficznym, rozszerzanie ułamków i ich skracanie, do nauki wartości 
rytmicznych. Ułamki 1/5, 1/6, 1/8, 1/10. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

319.  
Ułamki plansza  

Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi, prostokątnymi słupkami.  10 
drewnianych, kolorowych klocków. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, 
jako: ułamek zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent. Każdy klocek posiada otwór w kształcie kwadratu. Ułamki 1/2, 
1/3, 1/4. Przeprowadzanie prezentacji działań matematycznych i zajęć tematycznych poprzez odpowiednią manipulację elementami. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

320.  

Hip hop 

kamienie 

 

Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie mniejszych niż 
6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym. Płytki pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki oznaczone 
liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na gumowych kółkach z metalowym 
mechanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu. 
DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

321.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw I 

Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm ze specjalną powłoką antypoślizgową 
pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wyłącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację 
przestrzenną, rozpoznawanie liczb parzystych, naukę liczenia w ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

322.  

Hip hop płytki 

liczbowe 

zestaw II 

Zestaw  10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych wyłączn ie 
nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadań matematycznych, działania w 
ruchu i naukę logicznego myślenia. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

323.  

Hip hop płytki 

symbole 

Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami oznaczającymi: 
niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami 
symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. DOSTAWA: Szkoła 
Podstawowa w Luboszycach. 

1 

324.  Wieża liczb Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi 
grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający 

1 
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chwytak zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony 
hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą komunikować, współpracować, 
utrwalają znajomość cyfr, precyzje ruchu. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

325.  

Wieża liczb- 

liczby z 

haczykiem 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 
cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim 
boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na 
drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania matematyczne w ruchu, integracja w grupie DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

326.  
piłka do ręczne 

piłka do mini piłki ręcznej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 4 

327.  

piłka do 

koszykówki piłka do mini piłki koszykowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 4 

328.  

piłka do 

siatkówki piłka do mini piłki siatkowej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 4 

329.  
piłka do nogi 

piłka do mini piłki nożnej. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 4 

330.  

Magiczne 

kredki 

Zestaw 18 sześciokątnych wielofunkcyjnych kredek w drewnianej oprawie. Trzy w jednym- rysują tradycyjnie na papierze, malują- 
naniesiony na papierze kolor wystarczy zamoczonym w wodzie palcem rozprowadzić po rysunku, aby stworzyć obraz jak namalowany 
akwarelą oraz pozwalają robić makijaż na ciele. Nietoksyczne i hipoalergiczne o szybkiej możliwości zmycia z ciała za pomocą wody. Trudno 
łamliwy grafit  o grubości nie mniejszej  niż 0,6 cm, długość kredki nie mniejsza niż 17,5 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm. Sześciokątny 
kształt ułatwia prawidłowe trzymanie kredki. Wszechstronność użycia kredek zachęca i motywuje do działania dzieci, które niechętnie chcą 
rysować. Kredki pakowane  w przezroczystym, dwuskrzydłowym etui, wykonanym z tworzywa sztucznego, zapinany na metalowy zatrzask. 
Zawarta instrukcja w języku polskim. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

331.  

Pojemnik do 

farb 

Zestaw 15 pojemników do farb z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 100 ml, wysokości nie mniejszej niż 15 cm i średnicy 
nie większej  niż 4 cm z aplikatorem o wąskiej dziurce pomagającej dozować ilość użycia farby oraz zatyczka. 20 szpatułek z masywnego 
tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 11 cm, zakończonej elastyczną giętką końcówką umożliwiającą precyzyjne rozprowadzania 
koncentratów farb na papierze oraz tworzenie ciekawych obrazów różniących się  od malowania pędzelkiem. Całość mieści się w 
drewnianym pudełku z 18 przegródkami. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 
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332.  

Koło do 

malowania 
zespół dwóch, drewnianych kół pasowych o średnicy jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 
obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie  po którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadzane są w 
ruch. Można tworzyć formy plastyczne gdzie materiał tworzenia jest w ruchu. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

333.  

Platforma z 

osłoną do farb 
Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy o długości 67 cm do niej dołączona osłona 
wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 140 cm 4 kołeczki umożliwiają usztywnienie planszy tak, aby podczas 
kręcenia przy nakładaniu farby na koło nic się nie rozpryskało. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

334.  
Farba  - biała Farba  biała nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

335.  
Farba  - żółta  Farba  żółta nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

336.  

Farba  - 

pomarańczowa 
Farba  pomarańczowa nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

337.  

Farba  - 

czerwona 
Farba czerwona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

338.  
Farba  - różowa Farba  różowa nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

339.  

Farba  - 

fioletowa 
Farba  fioletowa nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 

1 

340.  
Farba  - zielona Farba  zielona nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

341.  
Farba - niebieska Farba  niebieska nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

342.  
Farba  - brązowa Farba  brązowa nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 
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343.  
Farba  - czarna Farba  czarna nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą 

w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

344.  
Farba  - złota Farba  złota nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

345.  
Farba - srebrna Farba  srebrna nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z innymi kolorami farb. 1 l koncentratu można rozcieńczyć 

wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. DOSTAWA:  Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 
1 

346.  

Koła do 

malowania Komplet 50 kół wykonanych z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm,  DOSTAWA: Szkoła Podstawowa w Luboszycach. 1 

 


