Lp.

Nazwa

1 Kredki typu BAMBINO lub
równoważne
2 Chusta animacyjna
3 Zestaw instrumentów

4 labirynt manipulacyjny
5 Tabliczki ze szlaczkami

6 tabliczki ze szlaczkami

7 tabliczka ze szlaczkami

8 Labirynt

9 Puzzle maxi

Opis
12 kolorów po 25 sztuk kredek; każdy kolor pakowany osobno, za pakowane zbiorczo w
kartonik
śr. 3,5 m. 8 uchwytów. maksymalne obciążenie 10 kg. na środku siateczka
Zestaw instrumentów umieszczonych w torbie z kieszonkami. Torba wykonana jest z
tkaniny, zamykana na zamek. wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm ;
W skład zestawu wchodzi 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
wym. 24 x 10 x 19 cm; drewniana podstawka; motyw gwaizdki;
Tablica do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, wykonana z drewna z
dołączonym drewnianym pisakiem mocowanym do tablicy za pomocą sznurka; w zestawie
wiersze z rymowankami; wym. 30 x 21 cm; kolor zielony.
Tablica do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, wykonana z drewna z
dołączonym drewnianym pisakiem mocowanym do tablicy za pomocą sznurka; w zestawie
wiersze z rymowankami; wym. 30 x 21 cm; kolor czerwony.
Tablica do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, wykonana z drewna z
dołączonym drewnianym pisakiem mocowanym do tablicy za pomocą sznurka; w zestawie
wiersze z rymowankami; wym. 30 x 21 cm; kolor żólty
Okrągły, drewniany labirynt z metalowymi kuleczkami i magnesem na sznurku.
Przesuwając magnesem po pokrywie i kierując kuleczki po torze labiryntu dziecko ćwiczy
koordynację wzrokowo–ruchową, precyzję ruchów oraz koncentrację. śr. 12 cm różne
wzory, od 3 lat
Puzzle o rozmiarze maxi; 30 elementów, wymiary po złożeniu 48,5x33,5 cm, od 4 lat;
motyw Pinokia
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Puzzle o rozmiarze maxi, 30 elem. wymiary po złożeniu 48,5 x 33,5 cm, od 4 lat; motyw
czerwonego kapturka
Zwierzęta do nauki przewlekania
Duże otwory ułatwiają przewlekanie i zachęcają do ćwiczeń koordynacji wzrokowo ruchowej. 6 elem. (hipopotam, małpka, nosorożec, żyrafa, słoń, lew) z tworzywa sztucznego
o wym. od 18 x 15,5 cm do 27 x 16 cm, 18 sznureczków o dł. 75 cm
Domino - farma
Gra, w której używa się płytek nazywanych kamieniami. Każda płytka podzielona jest na
dwa kwadratowe pola z zaznaczonymi zwierzetami hodowlanymi; klocki wykonane z
drewna
28 dwustronnych elementów o wym. 10x5cm.
Domino - symetria
32 elementy - każdy podzielony na dwie części, które należy do siebie dopasować; wym.
7,5 x 10,5 cm, dla 1-4 graczy, od 4 lat
Układanka typu „Czyj to cień?” lub Układanka polega na dopasowywaniu wizerunków zwierząt i postaci do ich cieni. Zawiera
równoważna
48 kolorowych tafelków z wizerunkami zwierzątek i zabawnych bajkowych postaci o wym.
7,5 x 7,5 cm, instrukcja, dla 1-2 graczy, od 4 lat
Gra edukacyjna typu „Gram w
Gra zawiera koło kolorów z wirującą wskazówką. 48 tafelków w 8 kolorach o wym. 4,8 x
kolory” lub równoważna
4,8 cm, 4 dwustronne plansze o wym. 23,5 x 16 cm, instrukcja
Gra typu „Bystre oczko” lub
Gra polega na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na
równoważna
wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki
wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu; zawiera 210 twardych dwustronnie
zadrukowanych plakietek; 4 duże dwustronne plansze; instrukcja z propozycjami 7 gier; dla
2-20 graczy ; od 4 lat
Zgadywanki - Dźwięki naszego
Zestaw zawiera 20 zagadek; Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze
otoczenia lub równoważna
zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i
rozkładamy pomieszane kartoniki przed dzieckiem. Puszczamy mu odpowiednią ścieżkę
dźwiękową. Maluch układa obrazki i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo
rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie
związany z zadaniem format: A4, zeszyt A5, 8 str, 20 plansz dwustronnie zadrukowanych,
kolorowych, płyta CD, plastikowe kieszonki, oprawa: teczka
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18 Odgłosy przyrody - zgadywanki

19 Bajki - grajki: Księżniczka na
ziarnku grochu – lub równoważna
20 Bajki - grajki: Brzydkie kaczątko
lub równoważna
21 Bajki - grajki : Jaś i Małgosia lub
równoważna
22 Bajki - grajki: Calineczka lub
równoważna
23 Bajki - grajki: Czerwony Kapturek
lub równoważna
24 Bajki - grajki: Kot w Butach lub
równoważna
25 Bajki - grajki: Kopciuszek lub
równoważna
26 Bajki - grajki: Śpiąca królewna lub
równoważna
27 Bajki - grajki: Chatka Puchatka
lub równoważna
28 Przytulanki, czyli wierszyki na
dziecięce masażyki lub
równoważna

Zestaw zawiera 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze
zdjęciami. Dziecko słucha kolejno trzech dźwięków i układa rozrzucone przed nim obrazki
w odpowiedniej kolejności. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu
planszy otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Zagadki dotyczą
rzeczy znanych i bliskich dziecku, takich jak najczęstsze zjawiska pogodowe czy lubiane
przez maluchy zwierzęta. format: B5, zeszyt A5, 8 str, 20 plansz dwustronnie drukowanych,
kolorowych, płyta CD, plastikowe kieszonki, oprawa: teczka
Bajka H. Ch. Andersena w adaptacji Jana Brzechwy, z muzyką Mieczysława Janicza. płyta
CD
Bajka H. Ch. Andersena w adaptacji Antoniego Marianowicza, z muzyką Ryszarda
Sielickiego. płyta CD
Bajka Jana Brzechwy z muzyką Stefana Kisielewskiego.płyta CD

1

Bajka H. Ch. Andersena w adaptacji Elżbiety Bussold, z muzyką Ryszarda Sielickiego.
płyta CD
Bajka Jana Brzechwy z muzyką Mieczysława Janicza. płyta CD

1

Bajka Jana Brzechwy z muzyką Mieczysława Janicza.płyta CD
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Bajka Jana Brzechwy, z muzyką Mieczysława Janicza, płyta CD

1

Bajka Braci Grimm w opracowaniu Janiny Gillowej, z muzyką Mieczysława Janicza, płyta
CD
Bajka A. A. Milne’a w opracowaniu Antoniego Marianowicza, według przekładu Ireny
Tuwim, z muzyką Ryszarda Sielickiego, płyta CD
To publikacja, w której zaprezentowano zabawy bazujące na naturalnej aktywności dzieci.
Profesor Marta Bogdanowicz nazywa je zabawami refleksjo - relaksującymi, ponieważ z
jednej strony służą pogłębieniu kontaktu między dzieckiem a dorosłym, z drugiej zaś odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości. Trudno przecenić korzyści płynące z tych
zabaw dla rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci i ich więzi z rodziną. oprawa
twarda, format: A4, 64 str.
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29 Utulaki, czyli piosenki na dziecięce Książka zawiera teksty i zapis nutowy prostych wierszyków, które opowiadamy dziecku
masażyki lub równoważna
wykonując masaż relaksacyjny. Obok tekstów znajdują się sugestie dotyczące form
masowania. Książka przyda się zarówno psychologom, pedagogom i logopedom
pracującym z małymi dziećmi, jak i rodzicom – jako inspiracja do wspólnych zabaw
relaksacyjnych, pogłębiających więzi emocjonalne. Do wydania dołączona została płyta z
nagraniami tekstów. Format: 14 x 12,5 cm, 80 str.
30 Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuch
Katarzyna Szłapa. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla dzieci najmłodszych (4-7 lat).
lub równoważna
Książka zawiera zestaw zabaw kształtujących prawidłowy tor oddechowy, pogłębiających
oddech, usprawniających mięśnie języka, warg i pierścienia zwierającego gardło
przedstawionych w atrakcyjnej dla dzieci formie. format: A4, 44 str.,plansza do gry
31 Wielka księga zagadek lub
Książka zawiera ponad 150 wierszowanych zagadek pełnych ciekawostek i humoru.
równoważna
Zagadki rozwijają wyobraźnię i zachęcają do samodzielnego myślenia, zapewniają
wspaniałą inspirację do wielu zajęć w domu i przedszkolu.format: A4, 64 str.
32 Tabela tematyczna : u lekarza lub K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie
równoważna
otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są
doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie
plansz podczas pracy z grupą dzieci.
format: 70 x 50 cm, 1 szt.,instrukcja
33 Tabela tematyczna : miasto lub
K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie
równoważna
otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są
doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie
plansz podczas pracy z grupą dzieci.
format: 70 x 50 cm, 1 szt., instrukcja
34 Tabela tematyczna: wieś lub
K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie
równoważna
otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są
doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie
plansz podczas pracy z grupą dzieci.
format: 70 x 50 cm,1 szt. instrukcja
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35 Tabela tematyczna – kuchnia lub
równoważna

36 Tabela tematyczna – łazienka lub
równoważna

37 Zdjęcia - pory roku lub
równoważna

38 Porozmawiajmy o swoim dniu lub
równoważny lub równoważna

39 Historyjki obrazkowe: 3
elementowe lub równoważna

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie
otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są
doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie
plansz podczas pracy z grupą dzieci.
format: 70 x 50 cm, 1 szt.,instrukcja
K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie
otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są
doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie
plansz podczas pracy z grupą dzieci.
format: 70 x 50 cm, 1 szt. instrukcja
Doskonała pomoc do ćwiczeń językowych i poszerzania słownictwa. Kształtują
kreatywność i zachęcają do tworzenia własnych historii i opowiadania ich. Zdjęcia
ukazujące zmiany przyrody w ciągu roku. Realistyczne obrazy pozwalają na omawianie
różnych zjawisk zachodzących wokół nas. Zdjęcia podzielone są na 6 tematów, m. in.
rodzaje ubrań, rośliny i owoce, zwierzęta, pejzaże, wypoczynek. 40 zdjęć o wym. 14,8 x 12
cm
Zestawy pomagają określić i poszerzyć zasób słownictwa z danego zakresu, mogą być
stosowane w terapii logopedycznej i do ćwiczeń językowych. Rozwijają również
spostrzegawczość, logiczne myślenie i kojarzenie. Pomoc przeznaczona także do
sortowania, klasyfikacji i nauki języków obcych. Zestaw kart ukazujących dzieci w czasie
wykonywania różnych, codziennych czynności. 46 zdjęć o wym. 15 x 10 cm
Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 21 historyjek
obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków,
które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych kieszonek.
Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie duża ilustracja-niespodzianka.
Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego,
myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich dodatkowo przybliża
dziecku poznanie procesów zachodzących w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z
cebulki), uczy zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą,
pomocy osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np.
stołu, płyty CD) format: A4, 21 str.
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40 Historyjki obrazkowe: 4
elementowe lub równoważna

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 21 historyjek
obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków,
które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych kieszonek.
Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie duża ilustracja-niespodzianka.
Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego,
myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich dodatkowo przybliża
dziecku poznanie procesów zachodzących w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z
cebulki), uczy zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą,
pomocy osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np.
stołu, płyty CD)
format: A4,21 str.
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41 Historyjki obrazkowe:
6 elementowe lub równoważna

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 21 historyjek
obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków,
które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych kieszonek.
Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie duża ilustracja-niespodzianka.
Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego,
myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich dodatkowo przybliża
dziecku poznanie procesów zachodzących w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z
cebulki), uczy zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą,
pomocy osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np.
stołu, płyty CD)
format: A4,21 str
wym. 27 x 31 cm;
wym. 27 x 31 cm;
wym. 30x31 cm
wym. 28x36cm
wym. 32x35cm
wym. 27 x 30 cm
wym. 28x33cm
wym. 28 x 33 cm
Wym.: 29x33cm
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Pacynka - wróżka
Pacynki: czarodziej
Pacynki: babcia
Pacynki: Czerwony Kapturek
Pacynki: leśniczy
Pacynki: król
Pacynki: królowa
Pacynki: królewna
pacynki: królewicz
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51 pacynki: wilk
52 pacynki: królewna śnieżka i 7
krasnoludków
53 pacynki: farmer ze zwierzętami
54 pacynki: zwierzęta domowe
55 Pacynki : dzikie zwierzęta
56 Domek do zabaw w sklep lub teatr

57 Gra planszowa typu Chińczyk warcaby
58 Zestaw sylabowy typu
Niezapominajka lub równoważna

59 Waga junior

60 Dywanik do pracy indywidualnej

wym. 40 x 25 cm
Wym. lalki: 33x20cm; wym. krasnoludków 7x5; krasnoludki umieszczone w kieszonkach
?
naszytych na sukience Śnieżki
Zestaw pacynek; wym. Farmera 30cm; zwierzątka umieszczone w kieszonkach naszytych
?
na spodniach i kamizelce farmera;
Zestaw 6 pacynek: kogut, krowa, kaczka, mysz, pies ,kot; wys. 24 cm
Zestaw 6 pacynek: lew, małpa, królik, tygrys, hipopotam, miś; wys. 24 cm
Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z
kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub
akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep; wym. 115 x 80 x 165 cm
Dwie najbardziej znane i popularne gry planszowe; dwustronna plansza o wym. 36 x 25,5
cm, 24 piony, 16 pionków, kostka do gry
Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w
grupie, zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe pobudzanie.
Nauka w ruchu, zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala doskonalić umiejętności związane
z obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami dotyczącymi
podstawowych figur geometrycznych. W myśl zasady polisensorycznego nauczania,
aktywizujemy do nauki poprzez zabawę wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki ciekawej
formie i różnorodności są wręcz niezastąpione podczas spotkań plenerowych również z
dorosłymi. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce
automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy
pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz – np. na trawie. Plansze
posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do
każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania; wym. 150 x
150 cmGry na planszy rozwijają umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijają słuch
fonematyczny, spostrzegawczość oraz pamięć świeżą, ćwiczą spostrzegawczość.
Waga posiada 2 pojemniki o pojemności 500 ml ze 100 ml podziałką oraz pokrywkę, która
zabezpiecza przed wylaniem się płynów. Dołączone różnej wielkości figurki np. misie z
cyframi.
• wym. wagi 37 x 12 x 14 cm
• 24 figurki o wadze od 3 do 12 g
Prostokątny kawałek wykładziny o wymiarach 30 x 40 cm
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61 patyczki do liczenia
62
63
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Pomoc do nauki przeliczania, sortowania, mierzenia, dodawania i odejmowania; w zestawie 1
1000 szt., 10 kolorów, dł. 5 cm, śr. 3 mm
zestaw
Kostka
Duża kostka wykonana z tworzywa sztucznego, na ściankach zaznaczone kropki; dł. boku
1
10 cm
Kostka
Duża kostka wykonana z tworzywa sztucznego, na ściankach zaznaczone cyfry; dł. boku 10
1
cm
Kostka
Duża kostka wykonana z tworzywa sztucznego, na ściankach zaznaczone kolory; dł. boku
1
10 cm
Mata do gry w kształty, liczby,
okrągła winylowa mata o śr. 122 cm, 5 dmuchanych kostek o wym. 12,7 cm, 5 woreczków z
1
kolory
grochem o śr. 8 cm, instrukcja
1
Gra typu „Dobre zachowanie na co Pomoc dla nauczycieli i wychowawców w pracy z dziećmi w grupie rówieśniczej,
dzień” lub równoważna
ułatwiająca przyswojenie przez uczniów tzw. zasad dobrego zachowania się. 16 zasad
zobrazowanych dwiema ilustracjami – jedna przedstawia zachowanie właściwe, druga
zaprzeczające mu. Na odwrocie kart napisana jest zasada, którą dzieci mają odgadnąć (w
grupie lub indywidualnie) po obejrzeniu ilustracji; do zestawu dołączone są kolorowe
tabliczki, za pomocą których dzieci po odgadnięciu zasady mogą oceniać zachowania
przedstawione na ilustracji w kategorii dobre-złe (zabawa w jurorów).
• 32 karty formatu A4
• 25 zielonych tabliczek
• 25 czerwonych tabliczek
ramka do zapinania
Zabawka edukacyjna wspomagająca naukę zapinania; wyposażona w duże guziki- wym. 32
1
x 31 x 2,5 cm
ramka do zapinania
Zabawka edukacyjna wspomagająca naukę zapinania; wyposażona w zamek błyskawiczny 1
wym. 32 x 31 x 2,5 cm
ramka do zapinania
Zabawka edukacyjna wspomagająca naukę zapinania; wyposażona w sznurowadła - wym.
1
32 x 31 x 2,5 cm
dwustronne plansze tematyczne
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: kolory, urodziny
1
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane

71 dwustronne plansze tematyczne

72 dwustronne plansze tematyczne

73 dwustronne plansze tematyczne

74 dwustronne plansze tematyczne

75 dwustronne plansze tematyczne

76 dwustronne plansze tematyczne

77 dwustronne plansze tematyczne

78 dwustronne plansze tematyczne

79 dwustronne plansze tematyczne

80 dwustronne plansze tematyczne

81 Szmaciana lalka

Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: pory roku, ważne daty
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: zjawiska pogodowe, ekologia
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: znaki drogowe, przepisy ruchu drogowego
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: dzrewa liściaste i iglaste
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: owoce
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: owoce tropikalne
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: warzywa 1
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: warzywa 2
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: zawody
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Zalaminowane, dwustronne plansze, tematyka: ciało człowieka
• format: 61 cm x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane
Miękka lalka do przytulania; dł. 61 cm; różowa; włosy związane w dwa warkocze, ubrana w
różowe ogrodniczki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

92 Maskotka – słoń

Miękka lalka do przytulania; dł. 46 cm; żółta; włosy związane w dwa warkocze, ubrana w
żółte ogrodniczki
Miękka lalka do przytulania; dł. 56 cm; chłopiec, ubrany w niebieskie spodnie i bluzkę w
paski; włosy rude, krotkie
Lalka chłopiec - europejczyk o dł. 41 cm
• od 2 lat
Lalka dziewczynka - Afrykanka dł. 41 cm
• od 2 lat
3 komplety dziewczęcych ubranek dla lalek; wymiarem dopasowane do lalek o dł. 41cm; (3
sukienki, trzy bluzeczki, trzy nakrycia głowy, trzy pary skarpetek)
• od 2 lat
3 komplety chłopięcych ubranek dla lalek.; wymiarem dopasowane do lalek o dł. 41cm;
(dwie pary spodenek, dwie bluzki, jeden kombinezon)
• od 2 lat
Wózek spacerowy wyposażony w kosz na akcesoria ;
wym. 48 x 33 x 52,5 cm, od 3 lat
Zestaw do zabawy w dom składa się z:łóżeczka o wym. 40 x 23 x 25 cm, wózeczka
spacerowego o wym. 44 x 27 x 56 cm, nosidełka dla lalki o wym. 19 x 6 x 36 cm, od 3 lat
Wykonana z drewna kołyska - łóżeczko dla lalki; kolor różowy
• wym. 33 x 30 x 50 cm
Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane wymiarem do kołyski o wym.
33x30x50cm.
Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia; dł. 70 cm

93 Maskotka - krokodyl

Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia; dł. 70 cm

1

94 Pufa

Pluszowa, miękka pufa do siedzenia w kształcie myszki; wys. 44cm

2

95 Domek dla zwierząt

Domek pluszowy o wymiarach 18 x 18 x 28 cm; w zestawie 5 zwierzaków (lew, tygrys,
puma, tygrys biały, pantera

1

82 Szmaciana lalka
83 Lalka szmacianka
84 Lalka - chłopiec
85 Lalka - dziewczynka
86 Ubranka dla lalek: dziewczynka

87 Ubranka dla lalek: chłopiec

88 Wózek spacerowy
89 Zestaw do zabawy w dom
90 Kołyska dla lalek
91 Pościel do łóżeczka dla lalek

1
1
1
1
1

1

1
1
1
2
1

96 Domek dla zwierząt

Domek pluszowy o wymiarach 18 x 18 x 28 cm; w zestawie 5 zwierzaków (owca, świnka,
krówka, osioł, koń)

1

97 Kącik kuchenny

Zestaw zawiera dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami, każda z nich może być
wykorzystana podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka,
częścią zabudowy kuchennej jest również zlewozmywak z kranem i pokrętłami,
dwupalnikowa kuchenka oraz mini-lada do podawania przyrządzonych przez dzieci potraw,
a także półeczki do przechowywania przyborów kuchennych.
wym. 113 x 36 x 85 cm
Zestaw przyborów kuchennych: rondel, patelnia, garnuszek, sitko, 2 łopatki do mieszania
potraw, dł. elem. do 18 cm
Zestaw przyborów kuchennych: rondel, czajnik, patelnia, 2 łopatki do mieszania potraw, dł.
elem. do 18 cm
Zestaw dla 4 osób: 4 filiżanki z podstawkami,4 łyżeczki, kubek do śmietanki, cukierniczka,
dzbanuszek do herbaty, wys. elem. do 12 cm
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem
kształtu i koloru.
• 48 szt.
• dł. od 8 do 11,5 cm
Wózek z przyborami lekarskimi wykonany z tworzywa sztucznego. W skład zestawu
wchodzi: mikroskop, stetoskop, basen, lusterko czołowe, lusterko z rączką, młoteczek,
otoskop, wym. 42 x 14 x 45 cm
Klocki wykonane z tworzywa.
• 3 klocki mydełka
• 6 połówek o wym. 15,2 x 15,2 x 9,5 cm
• 24 zwykłe klocki o wym. 30,5 x 15,2 x 9,5 cm

1

98 Przybory kuchenne
99 Przybory kuchenne
100 zestaw do herbaty
101 Zestaw produktów spożywczych

102 Przybory medyczne z wózkiem

103 Klocki do budowania

1
1
1
1

1

1

104 Klocki konstrukcyjne

105 Klocki konstrukcyjne typu wafle

106 Klocki konstrukcyjne
107 Zestaw do zabawy w stolarza

108 Auto policyjne
109 Auto medyczne
110 Auto - taksówka

Zestaw zawiera:
• 513 klocków
• 18 osi
• 8 piramidek
• 4 klocki - oczy
• 2 klocki - światło żółte
• 2 klocki - światło czerwone
• 2 klocki - front samochodu
• 2 klocki tył samochodu
• 45 kół
• 4 złączki
• kolorowa obrazkowa instrukcja
• 10 dodatkowych planów budowy formatu A4
• łącznie można zbudować aż 30 konstrukcji
• wym. pudełka 39,4 x 28,7 x 28,9 cm
• od 4 lat
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być
łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia n konstrukcji.• wym. klocka 10 x 10 x 1 cm
• 245 elem.
• w kartonie
Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia; wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm, 240 elem., od
2 lat
Zestaw posiada narzędzia i piankowe elementy do konstruowania pojazdów oraz różnych
budowli; elektroniczną wiertarkę wydająca dźwięk. Warsztat posiada półeczki i inne
schowki do przechowywania narzędzi stolarskich. Źródło zasilania: 2 baterie AA; 3 wiertła,
8 śrub, 8 nakrętek, piła, młotek, 42 piankowe elem., wym. 58 x 37 x 90 cm, od 3 lat
Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 25 cm, w zestawie 2 ludziki do
wyjmowania, od 2 lat
Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 25 cm, w zestawie 2 ludziki do wyjmowania,
od 2 lat
Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 25 cm, w zestawie 2 ludziki do
wyjmowania, od 2 lat

1

1

1
1

2
2
2

111 Ciężarówka policyjna
112 Straż pożarna
113 Formuła 1
114 Ciężarówka - wywrotka
115 Ciężarówka - wywrotka z
dźwigiem
116 Śmieciarka
117 Betoniarka

118 Ciężarówka wywrotka
119 Śmieciarka
120 Śmieciarka

121 obręcze
122 hula - hop
123 Chusta do ćwiczeń sensorycznych
124 Skakanka
125 Kręgle
126 Gra zręcznościowa - Różdżka z
piłeczką lub równoważna

Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 25 cm, w zestawie 2 ludziki do wyjmowania,
od 2 lat
Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 35 cm , w zestawie dwie figurki kierowców

1
2

Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego 28 x 7 x 13,5 cm, od 12 miesięcy
1
Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę.
1
• wym. 38 x 25 x 20 cm
Wydaje efekty dźwiękowe oraz świetlne. Naczepa do przewożenia różnych ładunków unosi
1
się do góry, a obrotową łychę można odłączać. Pojazd posiada miękkie gumowe opony;
wym. 34 x 18 x 19 cm
dł. 42 cm; auto wykonane z tworzywa sztucznego, posiada ruchome elementy: kontener na
1
śmieci, podnośnik do opróżniania kontenera oraz otwieraną tylną klapę.
Samochód ma kręcący się bęben; auto wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego,
1
odpornego na warunki atmosferyczne
• dł. 38 cm
Ciężarówka z dwoma wywrotkami i przyczepą, wym. zestawu 50 x 15 x 15,5 cm
1
Auto wyposażone w dwa kosz oraz otwierany kontener , w którym umieszczono taśmociąg ,
1
dzieki któremu można przesuwać włożone do niego przedmioty i opróżniać kontener;. 59
cm, od 3 lat
Auto wyposażone jest w kontener na śmieci, ruchomy podnośnik umożliwiający
1
opróżnianie kontenera oraz otwieraną tylną klapę do ładowania dużych przedmiotów;
maksymalne obciążenie do 50 kg, wym. 64 x 33 x 38 cm
śr. 44 cm, w zestawie 4 szt.
4
zestawy
śr. 60 cm,
4
Zwiewna i wytrzymała chusta. Ćwiczy zwinność, zręczność, refleks i spostrzegawczość;
25
wym. 40 x 40 cm, 1 szt., 100% nylonu;
Sznurkowe skakanki; dł. 2 m
8
Wykonane z tworzywa sztucznego; wys. ok. 15 cm
1
wym. 11,5 x 38 cm, śr. 7 cm,3 szt.
1

127 Woreczki z grochem

128 Woreczki z grochem

129 Pomoc w utrzymaniu porządku na
spacerze
130 Poducha
131 Poduchy
132 Poduchy
133 Poducha
134 Piłka do skakania
135 Piłka do skakania
136 Pufa

137 Pufa

138 Pojemnik

wym. 10 cm, na woreczkach oznaczone cyfry
• 10 szt.
• 5 kolorów
Kolorowe woreczki, wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez
zabawę, usprawniają koordynację ruchową.
• wym. 12 x 12 cm
• 100 g
• w zestawie 4 szt.
Wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem w kształcie gąsienicy
wyposażonej w uchwyty. dł. 6,1 m + 26 uchwytów
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie rybki.
• wym. 70 x 80 cm
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie misia;
wym. 75 x 65 cm
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie myszki
wym. 75 x 65 cm
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie pszczoły
• wym. 78 x 82 cm
Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania; śr. 45
cm
Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania; śr.55
cm
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki;
motyw kota.
• śr. 35 cm
• wys. 30 cm
Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki;
motyw psa.
• śr. 35 cm
• wys. 30 cm
Pojemni na zabawki z tworzywa sztucznego o wymiarach 59,1x40,4x42,6cm

1

4
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1

1

139
140
141
142
143

Kosz na śmieci
Kosz
Koszyk
Pojemnik z przykrywą
Pojemnik na zabawki

144 Pojemnik na zabawki

poj. 20 l, wym. 26 x 26 x 39 cm; zielony z motywem żabki
Ażurowy kosz z tworzywa sztucznego o wym. 37,9 x 26,5 x 14,9 cm.
Ażurowy koszyk o wym. 27 x 17 x 10 cm,
Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 31 l, wym. 46,5 x 36,5 x 25,5 cm.
Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 45 l, wym. 72x39x34cm; z uchwytem do
ciągnięcia i kółkami; kolor zielony
Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 45 l, wym. 72x39x34cm; z uchwytem do
ciągnięcia i kółkami; kolor niebieski

1
2
5
1
1
1

