
    
 
 

Załącznik nr 5a  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 1 – ZABAWKI 

Lp.  Nazwa  Ilość  Opis  Rysunek przykładowy   

1. Kuchenka z akcesoriami 
(min. 31 el.) 
 

3 zestawy  Kolorowy zestaw obiadowy umieszczony w poręcznym wiaderku, które 
jednocześnie jest podstawą kuchenki.  
Wszystkie naczynia wyprodukowane muszą być z bezpiecznych i wytrzymałych 
materiałów. Wiaderko - kuchenka o wym. min. 24 x 25 x 40 cm. W zestawie 
min.: 4 miseczki, 4 talerzyki, 4 noże, 4 widelce, 4łyżki, 4 łopatki kuchenne, 
rondelek z pokrywką, garnek z pokrywką. Wym. elem. min.  9 cm. 

 
2. Zestaw naczyń do herbaty 

 
3 zestawy  Zestaw naczyń do herbaty. W komplecie min.  cukiernica, dzbanek, 4 kubeczki z 

łyżeczkami. wym. min.  6 cm. 

 
3. Zestaw żywności do 

zabawy 
 

3 zestawy Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z tworzywa sztucznego. Min. 
122 elem.  wym. najmniejszego elementu nie mniejsze niż . 5 cm 
 
 
 
 
  



    
 

4. Supermarket z 
asortymentem 
 

3szt. Supermarket z kasą elektroniczną i wagami. Wykonany z plastiku. Wym. min. 
51 x 30 x 82 cm. Supermarket zawiera min. 10 artykułów spożywczych, min. 1 
koszyk na zakupy, min. 1 karta płatnicza. 
 
 
 
 

 

5. Drewniana farma 
 

3 zestawy Zestaw drewnianych, kolorowych klocków przedstawiających pracę w 
gospodarstwie rolnym. W skład zestawu wchodzą min. rolnik z żoną, drzewka, 
zwierzęta domowe, płotek oraz drewniana obórka.  wym. min. 22 x 10 x 17 cm. 
Zestaw zawiera min. 16 elementów 

 
6. Wieża ze zwierzątkami 3 zestawy Kartonowe pudełeczka z liczbami i okienkami, w których kryją się różne 

zwierzątka. Wym. największego elem. 15 x 15 x 15 cm, zestaw zawiera  6 
pudełek i  6 zwierzątek. 

 
 

7. Układanka 3D - Bajki 3szt. Układanka składająca się 12 elem. z tworzywa, przedstawiająca 6 różnych 
obrazków o tematyce bajkowej. Min. wymiar elementu  4 x 4 x 4 cm. 

 
 

8. Farma - puzzle 3szt. Puzzle przedstawiające życie na farmie. Po ułożeniu obrazka,  zadaniem dzieci 
będzie wyszukiwanie elementów rysunku znajdujących się na krawędzi puzzli. 
Puzzle powinny zawierać min 35 elementów, plakat,  wym. min. puzzli  61 x 38 
cm. 

 
 



    
 

9. Puzzle Świat dinozaurów 
100 elem. 

3szt. Puzzle z zabawnym obrazkiem przedstawiającym prehistoryczne gady. Wysoką 
jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany 
papier odbijający światło i wykorzystanie materiałów ekologicznych. • wym. po 
złożeniu min. 41 x 27,8 cm 

 
10. Przyjaciele z 

gospodarstwa - puzzle 
3szt. Drewniane puzzle przedstawiające zwierzątka w gospodarstwie rolnym. Puzzle 

zawierają min.24 elem. Wym. min. 30 x 22,5 cm. 

 
11. Przyjaciele z zoo - puzzle 3szt. Drewniane puzzle przedstawiające zwierzątka w zoo. Puzzle zawierają min. 24 

elem. Wym. min. 30 x 22,5 cm 

 
12. Puzzle Kubuś Puchatek, 

min. 60 el. 
3szt. Puzzle z min. 60 elementów z Kubusiem Puchatkiem, Tygryskiem i 

Prosiaczkiem. Po ułożeniu wymiar min. 22 x 33 cm. Kalandrowany papier 
odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi. 

 
13. Puzzle Miki, min. 100 el. 3szt. Puzzle z Mikim i jego przyjaciółm zawierające  min. 100 elem. Wym. po 

złożeniu min. 41 x 27,8 cm. 

 
14. Magnetyczna układanka - 

ubieranie 
3szt. Układanka zawiera  min. 3 dwustronne papierowe karty krajobrazu o wym. 

min. 23,5 x 6,8 cm, min. 6 dwustronnych kartoników z podpowiedziami o wym. 
min.9 x 6 cm, min. 36 drewnianych elem. z magnesami, najmniejszy element 
min. 2,2cm. 
  



    
 

15. Mozaika 3szt. Układanka edukacyjna składająca się z kolorowych, wpinanych elementów oraz 
ażurowych, kartonowych kratek do ich układania. Układanka zawiera min. 170 
plastikowych kołków, min. 8 kartonowych obrazków o wym. min. 30 x 28 cm. 

 
16. Zestaw szpital - 

drewniany 
3 zestawy  Zestaw dla małego lekarza, zawiera szpitalne łóżko wraz z pościelą, kroplówkę, 

lekarską walizkę i EKG, lekarz, pielęgniarka i pacjent - miś. Wszystko jest 
zamknięte w poręcznym, drewnianym opakowaniu, które wygląda jak szpital.  
wym. elem. min. od 4 cm, wym. min. zestawu 19 x 20 x 17 cm 

 
 

17. Zestaw małego lekarza 3 zestawy Zestaw lekarskich akcesoriów w praktycznej walizce. Wykonany z tworzywa 
sztucznego. Zawiera min. 14 różnych elementów. Wym. najmniejszego  z 
akcesoriów  min. 5 x 3 cm. Wym. walizki min. 27 x 24 x 5 cm. 
 

 
18. Kulodrom drewniany min. 

45 el. 
3 zestawy  Drewniane kulodromy, które można układać w różnych konfiguracjach. Zestaw 

zawiera:  min. 45 elem. o wym. min. od 4,3 x 4,3 x 2,1 cm do 17,6 x 4,3 x 2,1 
cm, oraz min. 10 szklanych kulek o śr. ok. 1,5 cm. 
 
 
  

19. Klocki kreatywne 
drewniane, min. 250 szt. 

3 zestawy  Zestaw podłużnych drewnianych klocków do kreatywnego tworzenia 
różnorodnych konstrukcji. W zestawie min.: 150 klocków w kolorze drewna, 
100 klocków w 10 różnych kolorach oraz instrukcja obrazkowa z przykładowymi 
konstrukcjami. Min. 250 elem. o wym. min. 10 x 1,8 x 0,6 cm, w poręcznym 
wiaderku wykonanym z twardego kartonu, z plastikową przykrywką i 
uchwytem.  



    
 

20. Klocki drewniane, min. 
100 szt. 

3 zestawy  Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, zapakowane w poręczne 
wiaderka z twardego kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. Każdy 
zestaw zawiera obrazkową instrukcję z przykładowymi konstrukcjami. Min. 6 
kolorów, 8 kształtów, 100 elem. o wym. od min. 2,5 x 2,5 x 2,5 cm do 7,5 x 2,5 x 
1,2 cm. 

 
21. Klocki konstrukcyjne (tzw. 

trąbka) 
3 zestawy  Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Umieszczone w 

poręcznym plastikowym słoiku z rączką. W zestawie obrazkowe instrukcje 
przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia. Wym. opak. ok. 14 x 
18,5 cm., 36 elem. o wym. min. od 4 x 2 do 4 x 7 cm 

   

22. Klocki konstrukcyjne (tzw. 
sześciany) 
 

3 zestawy  Klocki konstrukcyjne w różnych kolorach. Umieszczone w poręcznym 
plastikowym słoiku z rączką. W zestawie obrazkowe instrukcje przedstawiające 
przykładowe możliwości ich złożenia. Wym. opak. ok.14 x 18,5 cm.,  100 elem. 
o dł. boku min.2 cm. 

 

 
23. Klocki tzw. wafle mix 

170szt.w pudełku 
 

3 zestawy  Klocki, tzw. wafle, z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze 
sobą, możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji.  Wym. klocka min.10 x 10 
x 1 cm. W zestawie min. 170 klocków konstrukcyjnych - w kartonie o wym. min. 
47 x 31 x 37,5 cm. 

 
24. Warsztat stolarski 3 zestawy  Drewniany zestaw do skręcania. Części, wkręty i narzędzia muszą być 

całkowicie bezpieczne dla dzieci. Wym. min. 26cm. 

 



    
 

25. Lalka bobas z nocnikiem 
 

3szt. Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi, głowę i 
powieki, oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i sika. W zestawie min.: nocnik i 
butelka. Wys. min.31 cm. 

 
26. Lalka z akcesoriami 

fryzjerskimi 
 

3szt. Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową, dłońmi i stopami. 
Posiada zdejmowane ubranko, obracaną głowę i ruchome powieki. W zestawie 
min.: lokówka, szczotka i dwie spinki do włosów. Wys. min. 30 cm 

 
 

27. Gaworząca lalka bobas 3szt. Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek wydaje min. 4 różne 
dźwięki. Wysokość  min. 36 cm 

 
28. Lalka bobas w chodziku 3szt. Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową i dłońmi. W 

zestawie: chodzik na sznurku, z regulowaną wysokością, o wym. min. 28 x 26,5 
x 17,5 cm oraz grzechotka i trzy tekturowe kostki z literami. Wys. min. 35 cm 

 

 
29. Wózek dla lalek 

 
3szt. Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, 

estetycznie wykończony.  Preferowany trójkołowy. Wym. min. 61 x 33 x 54 cm 

 
30. Kołyska dla lalek 3szt. Wykonana z drewna kołyska-łóżeczko dla lalki. Wym. min.33 x 30 x 50 cm. 

Preferowany kolor różowy.  

 



    
 

31. Pościel do łóżeczka dla 
lalek 

3 szt. Pościel do łóżeczka dla lalek pasująca wymiarem do kołyski z pozycji nr 33. 

 
32. Zestaw aut 3 zestawy  W skład zestawu wchodzą: min. 2 większe wywrotki, 4 mniejsze autka i 12 

małych pojazdów. 

 
33. Garaż z windą 

 
3szt. Piętrowy parking z windą i 3 autami w komplecie. Wym. min.  45 x 28 x 31 cm, 

auta o dł.min. 6 cm 

 
34. Zestaw zwierząt dzikich 3 zestawy  Zestawy zwierząt żyjących na sawannie zawierający min. 6 szt. (zebra, 

nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew), wym. min. 9 x 3 x 12 cm 

 
35. Zestaw zwierząt farma 3 zestawy  Zestawy zwierząt gospodarstwa domowego zawierający  min. 6 szt. (koń, byk, 

krowa, owca, osioł, koza). wym. min.9 x 3 x 12 cm 

 
36. Siatka na zabawki do 

piasku 
3szt. Poręczna siatka do przechowywania zabawek. Wym. min. 60 x 105 cm 

 
 



    
 

37. 
 

Zestaw do piasku 3 zestawy  Zestaw do zabawy w piaskownicy zapakowany w kartonowe pudło, które zawiera min.: 5 szt. konewek, 5 
wiaderek, 5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt. grabek, dł. elem. do 26 cm 

38. Koraliki z literami 1 szt. Zestaw koralików w różnych kształtach, z literkami, do nawlekania i 
tworzenia oryginalnych naszyjników np. z własnym imieniem. Całość 
umieszczona w zasuwanym, drewnianym pudełku. Brak polskich liter. • 170 
drewnianych korali literek o wym. 1,1 x 0,8 x 1 cm • 72 drewniane kolorowe 
koraliki w różnych kształtach (rybki, misia, motylka, kwadratu, koła, 
serduszka, kwiatka, gwiazdki, owalnym) • 8 kolorowych sznurówek o dł. 75 
cm • wym. 28 x 24,5 x 2 cm. 

 

39. Klocki edukacyjne CANOE 
- kartonowe 

1 szt. Zestaw sześciennych klocków kartonowych w dwóch najbardziej 
kontrastowych kolorach: czarnym i białym, z nadrukowanymi prostymi 
wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, krzyżyk, iks). Klocki 
zaprojektowane z myślą o młodszych dzieciach, które potrzebują silnych 
bodźców, a zarazem czystych barw i prostych wzorów. Zapakowane w 
praktyczny, bawełniany woreczek. Zestaw plansz do klocków Canoe w 
komplecie - zawiera 31 wzorów o różnym stopniu trudności. 
• 9 arkuszy formatu A4 z 31 wzorami 
• 60 szt. (po 30 w każdym kolorze) o wym. 3 x 3 cm 

 

40. Kalendarz adwentowy 
"Zimowy świat Heidi" 
70260 

1szt. Kalendarz adwentowy Playmobil z 24 okienkami na każdy dzień Adwentu. 
W okienkach kryją się figurki i akcesoria do złożenia scenki "Zimowy świat 
Heidi". Zestaw zawiera min. 67 elementów. 

 
 

41. SYLVANIAN FAMILIES 
SŁONECZNY AUTOBUS 
5317 

1szt. Zestaw zawiera min.: autobus, schody, zjeżdżalnia, basenik pod siedzeniami 
siedzenia. 

 
 



    
 

 

Oferowane produkty muszą posiadać wymagane atesty i spełniać niezbędne normy umożliwiające użytkowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym 

Wszystkie zabawki powinny spełniać wymogi dyrektywy 2009/48/WE (dyrektywa zabawkowa).  

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą posiadać parametry odpowiadające 

wyszczególnionym w opisie, a także posiadać cechy użytkowe i jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.  

 

  

42. SYLVANIAN FAMILIES 
RODZINA JEŻYKÓW 3122 
4018 

1szt. Zestaw zawiera: figurki: mama Hanna i tata Igor, figurki: siostrzyczka Natalia i 
braciszek Patryk. 
Wymiary zabawki: figurka duża: około 8 cm, figurka mała: około 7 cm. 

 
 

43. SYLVANIAN FAMILIES 
RODZINA BISZ KRÓLIKÓW 
3144 4108 

1 szt. Zestaw zawiera: figurki: mama Amelia i tata Oskar, figurki: siostrzyczka Daria i 
braciszek Antoni. 
Wymiary zabawki: figurka duża: około 8 cm, figurka mała: około 7 cm. 

 
 



    
 

Załącznik 5b 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 –POMOCE DYDAKTYCZNE 

a. pomoce dydaktyczne do zajęć przedszkolnych 

LP. Nazwa Ilość Opis Rysunek poglądowy  

1. Labirynt drewniany 2 szt. Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami, po których 
przesuwać można różne, drewniane elementy. Śr. prętów 5 mm, wym. 
całkowite: min.31,2 x 25 x 32 cm, labirynt wyposażony w 28 koralików o 
wym. od 2,6 x 2,6 x 1,1 do 5,3 x 3,2 x 1,9 cm. 

 
2. Piramida – liczymy do 10 3 szt. Pomoc dydaktyczna z 10 bolcami na które nakłada się krążki w różnych 

kolorach, wyposażona w 55 szt. krążków. Drewniana podstawa ze 
sznureczkami do nakładania. Wym. min. 42,5 x 8,5 cm 

 
3. Skrzyneczka farma 3 szt. Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 12 pomalowanymi figurkami zwierząt 

gospodarstwa domowego pasujących do wyciętych otworów skrzynki. 
Wym.  min. 17,5 x 17,5 x 6,5 cm 

 
4. Studnia Jakuba 3 szt. 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. min. 1 cm i dł.min.18 cm. 

Zestaw zawiera również drewnianą kostkę z kolorowymi ściankami. 

 



    
 

5. Kolorowe przewlekanki 3 szt. Kolorowe karty z zabawnymi ilustracjami do zabaw usprawniających 
motorykę rąk i koordynację wzrokowo - ruchową. Karty z tworzywa 
sztucznego są trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. 
• min. 12 kart o wym. 16 x 16 cm • min. 12 sznureczków 

 
6. Małe drewniane korale 3 szt. Drewniane korale do nawlekania i sortowania. Koraliki - 108 szt., 6 

kolorów, 3 kształty ,  2 sznurówki o dł. min. 1 m 

 
7. 
 

 

Globus śr. 320 polityczny 
 podświetlany 

3 szt. śr. 32 cm, wys. 40 cm 

 
8. Magnetyczna mapa Polski 3 szt.  Kolorowa mapa Polski zawierająca ruchome elementy dające możliwość 

omówienia danego zagadnienia w ujęciu przestrzennym. Uczeń poznaje 
położenie na mapie krain geograficznych, nazwy podstawowych pasm 
górskich, rzek oraz sąsiadów naszego państwa. Możliwość umieszczenia 
elementu magnetycznego w różnych obszarach na mapie  
Zestaw zawiera mapę oraz 55 magnesów należących do Zestawu 
podstawowego. 
Zestaw podstawowy to serie magnesów w kategoriach: miasta, sąsiedzi 
Polski, poznaj swój kraj, rzeki i morze, góry, zwierzęta. 
Pomoc przeznaczona do wzbogacania zajęć edukacji  przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, do pracy grupowej i indywidualnej. 
Wymiary mapy min. 60 x 52 cm, 55 magnesów o wym. 3 do 6 cm 

 



    
 

9. Matematyczne biedronki 3 szt.  Gra rozwijająca umiejętność liczenia i logiczne myślenie. Polega na jak 
najszybszym przykryciu biedronek kropkami o odpowiednich wartościach, 
tak, by dały sumę 10, gra dla 2-6 graczy zawiera 6 dwustronnych plansz-
biedronek o wym. min.20,3 x 16,2 cm oraz 72 żetony o śr. 3,7 cm 

 
10. Puzzle duo - liczby 3 szt. Dwuelementowe puzzle do łączenia w pary. Puzzle zapakowane są w 

trwałe i poręczne tekturowe pudełko. Zabawa z puzzlami uczy 
koncentracji, spostrzegawczości oraz kreatywnego myślenia. 10 puzzli z 
liczbami i 10 elementów z odpowiadającą im ilością zwierząt, wym. po 
złożeniu min. 14 x 7 cm 

 
11. Liczydło drewniane 3 szt.  Klasyczne drewniane liczydło ze 100 koralikami na 10 metalowych 

prętach. wym. min. 30,4 x 7,5 x 30 cm  

 
12. Karty do nauki liczenia 3 szt.  Pomóż dzieciom w nauce podstaw matematyki przy pomocy 20 

kolorowych, dwustronnych kart zadań. Karty są przeznaczone do ćwiczeń 
z zestawem liczmanów. Dzięki nim nauka sortowania, liczenia i 
rozpoznawania kolorów będzie o wiele przyjemniejsza. Wykonane z 
lakierowanego kartonu. Zestaw zawiera dodatkowo 2 karty - z autobusem 
oraz liczbami od 1 do 20. wym. min.  19 x 11 cm  

13. Rodzina - liczmany 3 zestawy  Zestaw gumowych liczmanów przedstawiających członków rodziny, w 6 
kształtach i 6 kolorach, do przeliczania i sortowania. Doskonała pomoc do 
zabaw rozwijających logiczne myślenie. Zestaw zawiera min. 72 szt. wys. 
od 3 do 6 cm 

 



    
 

14. Figuraki 3 szt.  W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać figury geometryczne: koło, 
kwadrat, trójkąt i prostokąt. Figury występują w sześciu kolorach. W 
trakcie gry dzieci rzucają dwiema kostkami. Gra zawiera 4 dwustronne 
plansze o wym. min. 16 x 24 cm,  72 kolorowe elem. o wym. min 3,2 x 4 
cm,  kostkę z kolorowymi oczkami, kostkę z figurami geometrycznymi oraz 
instrukcję. Gra  dla 1-4 graczy  

15. 
 

Seria książeczek np. Basia lub 
Tupcio Chrupcio (18 sztuk w 
zestawie) 

2 zestawy Zestaw 15 książek opisujących historię Basi, Tupcia Chrupcia lub innej 
postaci. Zestaw powinien zawierać 18 różnych tytułów. Książki 
odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Książki poszerzające 
wiedzę dziecka, pomagające zrozumieć otaczający je świat, pokazujące jak 
poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Świat w książeczkach jest 
atrakcyjny dla dzieci, bo jest im bliski, zrozumiały, a do tego opisany 
współczesnym językiem. Preferowana twarda oprawa. 

 

16. Pamięć - znaki drogowe 3 szt.  Wyjątkowa gra edukacyjna. Polega na zapamiętaniu odkrywanych kolejno 
par obrazków i ich położenia. Ten, kto odkryje dwa takie same obrazki, 
odkłada je na swoje konto. Gra zawiera  70 kart (35 par) o wym. min.4 x 4 
cm, instrukcję. Gra dla 2-8 graczy 

 
17. 

 
Jak zachować się w 
niebezpiecznych sytuacjach? 

3 szt.  "Gra pomaga dzieciom poznawać zasady bezpiecznego zachowania się w 
sytuacjach zagrożeń. Składa się z 4 tabliczek magnetycznych formatu A3 
przedstawiających  niebezpieczne sytuacje, w których może znaleźć się 
każde dziecko (pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum 
handlowym, zaczepienie przez obcą osobę w parku) oraz 24 mniejszych 
magnetycznych obrazków (po 6 obrazków do każdej tabliczki), 
ukazujących zachowania właściwe i niewłaściwe w danych 
okolicznościach. Gra polega na dobieraniu przedmiotów lub zachowań 
dziecka pożądanych oraz niepożądanych  w danej sytuacji. Gra zawiera  4 
tabliczki A3 oraz 24 magnetyczne obrazki  

 



    
 

18. Jak to się stało? 3 szt.  Gra ma na celu uświadamiać dzieciom, jakie mogą być konsekwencje 
nieprzestrzegania  podstawowych zasad bezpieczeństwa. Składa się z 4 
plansz magnetycznych formatu A3 przedstawiających sytuacje, w których 
konieczna jest interwencja przedstawicieli służb ratowniczych (strażaka, 
policjanta, lekarza oraz ratownika) oraz z 16 mniejszych magnetycznych 
obrazków (po 4 obrazki do każdej tabliczki), ukazujących niewłaściwe 
zachowania dzieci, które doprowadziły do groźnych wydarzeń. Zadaniem 
dzieci jest dobieranie małych obrazków do plansz według zasady 
przyczyna - skutek oraz opowiadanie historii. Gra zawiera 4 tabliczki A3 
oraz 16 magnetycznych obrazków 

 

19. Karty - dobre maniery w domu 3 szt. Gra polegająca na dobieraniu do siebie par obrazków ukazujących 
pozytywne i negatywne zachowania dzieci w domu. Pomoc jest świetną 
bazą do rozmów z dziećmi na temat właściwego zachowania, 
współdziałania i wzajemnej pomocy. Karty na odwrocie zawierają system 
samokontroli. Gra zawiera 34 karty o wym. min. 9 x 9 cm oraz  instrukcję 

 
20. Rodzina - historyjki obrazkowe 3 szt.  Pomoc ukazuje cykl życia rodzinnego jako naturalnego procesu 

rozwojowego. Przedstawia etapy rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak 
i dziewczyna poznają się, poprzez ich ślub, narodziny dzieci, aż do czasu 
odchodzenia dzieci z domu. Układanie i omawianie historyjki ma na celu 
uświadomienie dziecku, jak ważna jest rola rodziny, na jakim etapie 
rozwoju znajduje się jego własna rodzina. Ta sama historyjka 
przygotowana została w 5 wersjach, by dodatkowo kształtować wśród 
dzieci poczucie akceptacji wobec osób niepełnosprawnych lub różniących 
się nieco swoim wyglądem. Gra może być wykorzystywana podczas pracy 
z dziećmi z różnych grup wiekowych, od 3. roku życia. Przydatna podczas 
zajęć indywidualnych i grupowych, zarówno dydaktycznych, jak i 
terapeutycznych. Celem jest uświadomienie roli rodziny w życiu każdego 
człowieka, zapoznanie z istotą cyklu życia rodziny oraz fazami jej rozwoju, 
uświadomienie etapu rozwoju, na którym znajduje się rodzina dziecka, 
nauka rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji, pomoc dziecku w 
akceptowaniu narodzin młodszego rodzeństwa, rozwój dojrzałości 
społecznej, poznawanie, rozumienie i zapamiętywanie norm społecznych, 

 



    
 

rozwijanie umiejętności akceptacji wobec odmiennego wyglądu, tolerancji 
wobec osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju myślenia 
przyczynowo-skutkowego, poszerzanie zasobu słownictwa, ćwiczenie 
budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia historii, opowiadań, nauka 
układania dialogów i odgrywania ról. Gra zawiera  55 kart o wym. min 9,8 
x 14,1 cm 

21. Nasze emocje - gra memory 3 szt.  Celem gry memory jest rozwijanie pamięci mechanicznej dzieci, 
doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, kształtowanie dojrzałości 
emocjonalnej i społecznej dzieci, poznawania słownictwa dotyczącego 
uczuć i emocji, rozpoznawania ich na podstawie mimiki twarzy oraz 
gestów. Całość umieszczona w drewnianej skrzynce. Zawiera 40 elem. o 
wym. min.4 x 8 cm z kolorowymi obrazkami zwierzątek wyrażającymi 
różne emocje Skrzynka o wym. min.23 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym 
wieczkiem . Zawiera  instrukcję z propozycjami zabawy 

 

22. Jak odreagować emocje 3 szt.  Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub 
złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. Możliwości 
odreagowania smutku i złości zostały przedstawione za pomocą 
rysunków-symboli. Pokazując dziecku plakat pomagamy mu rozpoznać 
odczuwane emocje, nazwać je oraz dajemy możliwość wybrania sposobu 
poradzenia sobie z nimi. Pomoc dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Do planszy załączona jest krótka instrukcja dla 
nauczyciela, wyjaśniająca na czym polegają poszczególne metody 
rozładowywania wybranych emocji. Wym. planszy min. 68 x 48 cm 

 

23. Domino - Farma 3 szt.  Domina polegają na dopasowywaniu identycznych obrazków widocznych 
na kartonikach lub takiej samej liczby kropek. Zestaw zawiera  28 
dwustronnych elem. o wym. min. 10 x 5 cm. Gra dla 1-4 graczy 

 



    
 

24. Puzzle Logika 3 w 1 3 szt.  Gra polega na ułożeniu 24 minipuzzli z logicznie dopasowanymi do siebie 
obrazkami, np. królik + marchewka. 

 
25. Memo - farma 3 szt.  Klasyczna gra memo polegająca na odnalezieniu dwóch identycznych 

obrazków. Elementy wykonane z grubej tektury. Min. 34 elem. o dł. boku 
min. 8,5 cm 

 
26. Mozaika w drewnianym pudełku 3 szt.  Rozwija spostrzegawczość i twórcze myślenie. Drewniane klocki mozaiki 

służą do odtwarzania i tworzenia licznych wzorów oraz kombinacji 
kształtów i kolorów. Zestaw zawiera:  40 elem. w kształcie rombów i 
trójkątów w 5 kolorach, książeczkę z 48 wzorami o wzrastającym stopniu 
trudności 

 
27. Paluszek - zabawka edukacyjna 3 szt.  Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i uwagi, odbiór sensoryczny, 

pobudzenie kreatywności oraz relaks. Gra polega na układaniu wzorów 
poprzez przesuwanie kulek umieszczonych w pudełku, przez otwory w 
spodniej części pojemnika. Gra zawiera  18 kart zadań, pojemnik o 
przekątnej 13 cm, min. 24 kuleczki oraz  instrukcję 

 
28. Logiczne puzzle - orientacja  

przestrzenna 
3 szt.  Drewniane puzzle edukacyjne pomagające w zrozumieniu określeń 

służących nazywaniu relacji między przedmiotami: obok, nad, pod itp. 
Uczą rozumienia i nazywania stosunków przestrzennych. Zabawa polega 
na dopasowaniu odpowiedniego puzzla do zwierzątka i miejsca, w którym 
powinno się znaleźć. Zestaw zawiera min. 16 elem. o wym. min.  4 x 4 cm, 
podstawa o wym. min.  21 x 21 cm  



    
 

29. Historyjki obrazkowe - zawody 3 szt.  Wysokiej jakości układanki wykonane ze sklejki. Każda składa się z planszy 
o wym. min. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm oraz min. 12 wyjmowanych obrazków o 
wym. min. 5 x 5 x 0,4 cm. Znakomicie rozwijają umiejętność łączenia 
faktów poprzez rozpoznawanie obrazów. Układanka  pokazująca ludzi 
wykonujących różne czynności, należy przyporządkować w odpowiedniej 
kolejności do obrazka przedstawiającego narzędzia charakterystyczne dla 
danego zawodu (szwaczka, stolarz, piekarka, fryzjer). Poprawnie ułożone 
obrazki tworzą historyjkę. 

 

30. Sokole oko 3 szt.  Gra edukacyjna, która ćwiczy refleks i koncentrację. Zestaw zawiera aż 8 
gier (Bystre oczko, Sokole oko, Skojarzenia, Bingo - oczko, Zgadula!, Niby - 
Lotek, itp.). Graz zawiera min.  140 żetonów , min. 8 plansz. Gra dla 1-4 
graczy 

 
31. Sadzawka – s, z, c, dz (nagłos, 

śródgłos, wygłos) - Pszczółki 
Gadułki – k, g (nagłos, śródgłos, 
wygłos) 

1 szt. Gry logopedyczne mają na celu rozwój mowy dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek, 
poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak 
ważnej w nauce mówienia, czytania i pisania. W czasie gry dzieci uczą się 
wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć 
wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie 
przedmiotów). Każda z prezentowanych gier pozwala na kilka wariantów, 
można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności od wieku 
dziecka, jego umiejętności czy ilości graczy. 
• wym. planszy 40 x 34 cm 

 
32. Stonoga Sabina – s (nagłos) - 

Pszczółki Pracusie – l-r, l, r 
(nagłos, śródgłos, wygłos) 

1 szt. 

 

33. Gra planszowa Ślimak - 
czterolistna koniczynka 

1 szt. Pomoc zawierająca 2 gry, przeznaczona do pracy i zabawy z dziećmi z 
zaburzeniami mowy. W łatwy i ciekawy sposób dziecko ćwiczy wymowę, 
bawiąc, edukuje i wspomaga proces przeprowadzenia przyjemnych i 
efektywnych zajęć logopedycznych. Gra logopedyczna „Ślimak” ćwiczy 
artykulację głosek: ś, ź, ć, dź oraz słuchowe różnicowanie głosek 
dźwięcznych/bezdźwięcznych. Do gry potrzebne są: kostka, pionki i 
długopis. Natomiast „Czterolistna koniczynka” służy do ćwiczeń poprawnej 
artykulacji głosek: sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania. • 72 

 



    
 

obrazki z głoskami sz, ż, cz, dż • 16 pionków • kostka • dwustronna 
plansza o wym. 40 x 32,5 cm 

34. Grzybobranie 1 szt. To popularna gra, w trakcie której gracze wędrują po planszy i zbierają 
grzyby. Po drodze spotykają ich różne przygody. Po drugiej stronie planszy 
znajduje się druga gra: Cudowna podróż. W trakcie tej gry gracze muszą 
wykonywać zabawne zadania opisane na kolejnych polach planszy. 
• dwustronna plansza o wym. 42 x 31 cm • 25 grzybków • 18 żetonów ze 
zwierzątkami • kostka do gry • 4 pionki • 4 koszyczki • dla 2-4 graczy 

 
 

35. Lotto - loteryjka obrazkowa 3 szt.  Gra edukacyjna dla przedszkolaków - loteryjka w dwóch wariantach .Gra 
ćwiczy spostrzegawczość, koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową, 
a także wzbogaca zasób słów. Gra  dla 1-4 graczy,  wykonana z trwałego, 
grubego kartonu zawiera min.  4 dwustronne tabliczki o wym.min.  15,8 x 
10,6 x 0,2 cm, min. 24 obrazki o wym. min. 4,8 x 4,8 x 0,2 cm oraz 
instrukcję.  

 

36. Poznajemy zawody 3 szt.  Gra - loteryjka oferuje 5 wariantów zabawy. Zapoznaje graczy z nazwami 
zawodów i ich atrybutami, zachęca do formułowania definicji, zadawania 
pytań i innych ćwiczeń językowych. Gra zawiera element samokontroli w 
postaci figur geometrycznych na odpowiednich elementach. Gra zawiera 
min. 6 plansz o wym. min. 17,5 x 11,7 cm,  ruletkę, min. 36 kartoników z 
narzędziami. Gra  dla 2-6 graczy  

37. Puzzle obserwacyjne Ogród 3 szt.  Zabawa z puzzlami dzieli się na dwa etapy: ułożenie obrazka, a następnie 
wyszukiwanie na ilustracji elementów znajdujących się w ramce układanki. 
Puzzle wykonane z grubego kartonu. 
Zestaw zawiera min. 40 elem., wym. po złożeniu min. 48 x 68 cm 

 



    
 

38. Puzzle Alfabet i pierwsze liczby 3 szt.  Gra polega na dopasowaniu do siebie 62 elementów z literkami, 
obrazkami oraz słowami. W ten sposób dziecko uczy się alfabetu i 
czytania. 

 
39. Alfabet z obrazkami 3 szt.  Pomoc do pracy z dziećmi w klasach 1-3, doskonale sprawdza się podczas 

zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych z uczniami mającymi trudności w 
czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonymi ryzykiem dysleksji. Zestaw 
dwustronnych kart to praktyczny materiał do demonstracji liter. Każda 
karta zawiera z jednej strony literę drukowaną i pisaną (wraz z kierunkiem 
jej pisania) oraz ilustrację wraz z podpisem. Druga strona natomiast nie 
posiada obrazka - jedynie zapis litery, co daje możliwość zaadoptowania 
karty według własnych potrzeb. Wystarczy nakleić wybrany obrazek lub 
wykonać ilustrację. W ten sposób można dostosowywać wyrazy związane 
z wprowadzaną literą do umiejętności czy zainteresowań uczniów. Zestaw 
zawiera  min. 44 karty formatu A4 

 

40. Trefliki poznają alfabet - puzzle, 
30 elem. 

1 szt. Dzięki układance dzieci poznają alfabet razem z bohaterami Rodziny 
Treflików. 
• 30 elem. 

 
41. Szyfrowanki 1 1 szt.  Do ułożenia zdań dzieci korzystają z planszy z kodem obrazkowo-

sylabowym. Zamieniając kolejno każdy obrazek odpowiednią sylabą, 
maluch z przyjemnością odkrywa zaszyfrowaną wiadomość. Praca z 
zestawem wspomaga rozpoznawanie, odczytywanie i łączenie sylab w 
słowa i zdania, stymuluje umiejętność odkrywania i wykorzystywania w 
samodzielnym działaniu reguł, rozwija linearne opracowywanie informacji 
symbolicznych i językowych oraz myślenie analityczne, a także trenuje 
czytanie ze zrozumieniem. • plansze do układania zdań - 8 szt. o wym. 20 x 
6 cm• plansza z kodem obrazkowo-sylabowym - 1 szt. o wym. 20 x 6 cm 
• kartoniki z sylabami - 14 szt. o wym. 2,5 x 2,5 cm 

 



    
 

42. Szyfrowanki 2 1 szt. Do ułożenia zdań dzieci korzystają z planszy z kodem obrazkowo-
sylabowym. Zamieniając kolejno każdy obrazek odpowiednią sylabą, 
maluch z przyjemnością odkrywa zaszyfrowaną wiadomość. Praca z 
zestawem wspomaga rozpoznawanie, odczytywanie i łączenie sylab w 
słowa i zdania, stymuluje umiejętność odkrywania i wykorzystywania w 
samodzielnym działaniu reguł, rozwija linearne opracowywanie informacji 
symbolicznych i językowych oraz myślenie analityczne, a także trenuje 
czytanie ze zrozumieniem. • plansze do układania zdań - 8 szt. o wym. 20 x 
6 cm• plansza z kodem obrazkowo-sylabowym - 1 szt. o wym. 20 x 6 cm 
• kartoniki z sylabami - 14 szt. o wym. 2,5 x 2,5 cm 

 

43. Litery-sylaby-wyrazy 1 szt. W komplecie znajdują się cztery zestawy: 72 kartoniki, z których można 
ułożyć 24 puzzle z trzysylabowymi wyrazami, 64 kartoniki, z których 
można ułożyć 32 puzzle z dwusylabowymi wyrazami. Na rewersie 112 
kartoników są małe i duże litery, które służą do układania wyrazów oraz 
24 kartoniki, które zawierają litery i wyrazy ilustrowane obrazkami, 
mogące służyć do odwzorowywania wyrazów z liter umieszczonych w 
poprzednim komplecie. W środku pudełka znajduje się opis zestawu 
edukacyjnego wraz z instrukcją przykładowych zabaw i ćwiczeń. • 136 
dwustronnych kartoników o wym. 11,5 x 3,5 cm • dla 1-8 graczy 

 

44. Tabliczka ze szlaczkami zielona 3 szt. Tablice do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych. Jest to ciekawa 
pomoc edukacyjna, której celem jest przygotowanie dziecka do nauki 
pisania. Rysowanie po szlaczkach stymuluje koordynację wzrokowo-
ruchową, rozwija sprawność ręki, koncentrację uwagi. Wym. min. 30 x 21 
cm 

 
45. 

 
Tabliczka do ćwiczeń oburącz –  

jabłka 
3 szt.  Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione 

zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest 
dość trudne, a jego wykonywanie doskonale trenuje koordynację 
wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF. o  wym. 
min. 41,5 x 22 cm  



    
 

46. Znikopis z ćwiczeniami 3 szt.  Znikopis z szablonami i książeczką do odrysowywania w komplecie. Wym. 
min. 30 x 30 cm,  długopis o dł. Min.13 cm, książeczka 16 str. o wym. min. 
15 x 21,5 cm, 12 szablonów o wym.min. 13 x 10 cm, 12 ramek o wym. 
min.21 x 20 cm 

 
47. Drzewo genealogiczne 1 zestaw Plansza do zawieszenia. Poznając rodzinną historię, dziecko może porównać ją z własnym życiem, 

zauważyć, że świat się zmienia. Jednocześnie będzie czuło, że do tego świata należy, że nie jest 
osobą „znikąd”, tylko częścią większej całości - rodziny. Okienka umieszczone na tle drzewa 
pozwalają na wpisanie imienia członka rodziny lub wklejenie jego zdjęcia. Jeśli dziecko nie zna 
imienia to przynajmniej ma świadomość, że taka osoba była w rodzinie. • 5 plansz formatu A3 

48. Kolory 3 szt.  Plansze tematyczne wspomagające zapamiętywanie słówek z języka 
angielskiego. Są doskonałym sposobem na wprowadzanie oraz utrwalanie 
często używanych terminów, a dodatkowo stanowią dekorację sali. â€˘ 
wym. planszy 42,5 x 55 cm 

 
49. Łapanie piłek - gra zręcznościowa 6 szt.  Gra zręcznościowa dla każdego. Zestaw składa się z dwóch koszyków z 

uchwytami, które wyposażone są w mechanizm wystrzeliwujący piłeczki. 
Wystarczy nacisnąć spust, a piłka poszybuje do drugiego gracza, którego 
zadaniem będzie złapanie jej wprost do koszyka. Zestaw zawiera 2 szt. o 
wym. min. 18 x 10,5 cm oraz min. 3 piłeczki o śr. 3 cm 

 
50. Gra Serso Mej 3 szt.  Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu piłeczek w plastikowych 

koszyczkach. Każdy koszyk ma określoną ilość punktów możliwych do 
zdobycia przez gracza. Wygrywa osoba, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. Poprzez zastosowanie plastikowej ramki możliwa jest zabawa 
zarówno na dworze jak i w domu. Zestaw zawiera 4 koszyczki z piłeczkami 
i podstawą  



    
 

51. Woreczki z grochem 4 szt.  13 
zestawów  

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do 
nauki poprzez zabawę, usprawniają koordynację ruchową.  Wym. min. 12 
x 12 cm, waga 100 ,  4 szt.w każdym zestawie  

 
52. Tunel Prosty 3 szt.   śr. Min. 46 cm, dł. Min. 180 cm 

 
53. Mała piłka plażowa 3 szt.  Wykonana z PCV. śr. min. 30 cm  

 
 

54. Hula-hop 9 szt. Średnica 50 cm. 

 



    
 

55. Chusta animacyjna 3 szt. Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty 
pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osobom. 
• śr. 3,5 m 
• 8 uchwytów 
• maksymalne obciążenie 10 kg 
• na środku siateczka 

 

56. Seria książek pt.: „Krowa 
Matylda…”  

2 zestawy Autor: Alexander Steffensmeier 
Wydawnictwo Media Rodzina 
Seria: Krowa Matylda 
Oprawa: Twarda 
Format: 230x300 mm 
Tytuły: Krowa Matylda i śnieg, Krowa Matylda nie chce się kąpać, 
Krowa Matylda na czatach, Krowa Matylda obchodzi urodziny, 
Kryjówka Krowy Matyldy.  

57. Seria Książek pt.: „Królik i 
Misia…” 

2 zestawy Autor: Julian Gough 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Seria: Królik I misia 
Oprawa: Twarda 
Tytuły: Królik i Misia Niesmaczne zwyczaje królika, Królik i Misia 
Utrapienie Królika, Królik i Misia Coś na ząb, Królik i Misia Sposób na 
przekąskę.  

58. Seria książek Przemysława 
Wechterowicza 

2 zestawy Autor: Przemysław Wechterowicz 
Wydawnictwo Ezop 
Oprawa: Twarda 
Tytuły: Gdzie jesteś, Mamo?, Być jak tygrys, Uśmiech dla Żabki, 
Gwiazdka z nieba, W pogoni za życiem, O pchle, co uczepiła się 
kożucha. 

 



    
 
 

b) pomoce dydaktyczne do ćwiczeń rytmicznych 

1. Torba małego muzyka 3 komplety Zestaw instrumentów umieszczony w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, 
zamykana na zamek. Wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm. Minimum 17 instrumentów:  
- tamburyn, śr. 20 cm  
- maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm  
- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm  
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm  
- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm  
- kastaniety z rączką, dł. 21 cm  
- marakasy drewniane, dł. 23 cm  
- drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  
- tamburyn z membraną, śr. 20 cm  
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  
podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm 
- klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm  
- marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm  • od 3 lat 

2. Ocean 3 szt. Instrument wypełniony wewnątrz metalowymi kuleczkami, które podczas poruszania imitują dźwięk 
szumu fal. Śr. min. 25 cm 

3. Zestaw perkusyjny  3 zestawy  Zestaw instrumentów perkusyjnych. W komplecie torba. Min. 10 rodzajów instrumentów:  
- drewniane marakasy, dł. 23,7 cm  
- plastikowe kastaniety, śr. 5,5 cm  
- taneczne jajka, 2 szt., wym. 5,4 x 3,6 cm  
- trójkąt z pałeczką, dł. boku 10,5 cm  
- bębenek, śr. 15,4 cm, wys. 4,4 cm  
- podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm  
- pałeczki z dzwoneczkami, dł. 13,5 cm  
- talerze, śr. 5,5 cm - drewniane agogo, dł. 22,2 cm  
- cymbałki z pałeczką, wym. 31,3 x 15 cm. 



    
 
 

Oferowane produkty muszą posiadać wymagane atesty i spełniać niezbędne normy umożliwiające użytkowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym 

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą posiadać parametry odpowiadające 

wyszczególnionym w opisie, a także posiadać cechy użytkowe i jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. 


