Wyposażenie Sali grupy dzieci 2 - letnich
Lp.
Nazwa
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Opis
Auto wyposażone jest w kontener na śmieci, ruchomy podnośnik umożliwiający opróżnianie
kontenera oraz otwieraną tylną klapę do ładowania dużych przedmiotów; maksymalne obciążenie
do 50 kg, wym. 64 x 33 x 38 cm
Straż Pożarna
Pojazd wykonany z tworzywa sztucznego o dł. 35 cm , w zestawie dwie figurki kierowców
Ciężarówka - wywrotka Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę.
• wym. 38 x 25 x 20 cm
Zestaw pojazdów
Pojazdy wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego, które pozostaje takie samo
budowlanych i
bez względu na pogodę i klimat, mają zaokrąglone krawędzie i gumowe opony; można je myć w
ratunkowych
zmywarce; zestaw zawiera 36 szt.,5 wzorów ; dł. 7 cm, od 12 miesięcy
Traktor z przyczepą
Traktor z przyczepą; wym. 42 x 17 x 15 cm
Jeździk
Jeździk - samochód policyjny, sterowany siłą napędu nóg; maksymalne obciążenie do 23kg

Ciężarówka - wywrotka Duży samochód o udźwigu 150 kg; wym. 55 x 36,5 x 32 cm
Chusta animacyjna
• śr. 3,5 m
• 8 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg
• na środku siateczka
Pufa
Pluszowa, miękka pufa do siedzenia w kształcie łosia; wys. 44cm
Pufa
Pluszowa, miękka pufa do siedzenia w kształcie myszki; wys. 44cm
Klocki
Elementy wykonane z miękkiej, lekkiej pianki, umożliwiają budowanie zamków, mostów, wież i
fortów; 68 szt., 4 kolory, wym. od 8 x 4 x 11 cm do 16 x 8 x 4 cm
Klocki drewniane
Elementy wykonane z drewna bukowego; w zestawie 56 elementów o wym. Ok. 5x5x5cm
Zestaw do piasku
Zestaw zawiera: 5 konewek, 5 wiaderek, 5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt.
grabek, dł. elem. do 26 cm, od 3 lat
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Zestaw do piasku

Wiaderko z sitkiem, grabki, łopatka oraz 3 foremki do piasku; wys. 10 cm
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Konewka

wys. 17 cm, gł. 11 cm, śr. 15 cm
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Taczka
Traktor ze spychaczem
Lalka
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Lalka szmacianka
Lalka szmacianka
Lalka szmacianka
Lalka szmacianka
Wózek dla lalek
Maskotka
Maskotka
Maskotka
Piramida
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Kostka manipulacyjna
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Poduszki z materiałów
o różnych strukturach
Zestaw pacynek
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Pacynka terapeutyczna
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Tunel
Woreczki z grochem cyfry
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Materac

Piłka do rytmiki

wym. 60 x 24 x 26 cm
Pojazd o długości 60cm i wytrzymałości nacisku do 100kg;
Lalka – niemowlę o dł. 45 cm; przeznaczona dla dzieci od 3 lat; mówi: mama, papa, hello, bye
bye oraz wydaje dźwięki: burczy jej w brzuchu, kicha, śmieje się
Miękka lalka do przytulania; dł. 61 cm;
Miękka lalka do przytulania; dł.46 cm
Miękka lalka do przytulania; dł. 56 cm; chłopiec, ubrany w niebieskie spodnie i bluzkę w paski;
Miękka lalka do przytulania; dł. 56 cm; chłopiec, ubrany w różowe spodenki i bluzkę w paski;
Wózek spacerowy na trzech kołach; wyposażony w budkę; wym. 61 x 33 x 54 cm, od 3 lat
Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. Dł.70 cm - krówka
Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. Dł.70 cm - lew
Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. Dł.70 cm - piesek
piramidka w kształcie kurki; złożona kolorowych kółek różnej wielkości, w kolejności od
największego do najmniejszego; wys. 15,5 cm, śr. 13 cm,od 18 miesięcy
Sześcian z pianki, o wym. 30x30x30cm na ściankach umieszczone sznurki, napy, guziki,
klamerki oraz suwak
W zestawie 10par kwadratowych poduszek o wymiarach ok. 6x6cm, wykonane z materiałów o
różnych strukturach (np. śliskie, szorstkie), zapakowane w worek do przechowywania.
Zestaw składa się z 15 pacynek przedstawiających warzywa; można je zakładać na dłonie, patyk
lub przyczepiać do ubrania na guzik; zapakowane w pojemnik z pianki w kształcie garnka
Pacynki terapeutyczne i edukacyjne, ma ruchomą buzie, język, otwór z tyłu głowy i workowate
ręce, w które mieszczą się dłonie zarówno dziecka jak i osoby dorosłej, wys. 45 cm
śr. 50 cm,dł. 185 cm, motyw stonogi
wym. 10 cm, na woreczkach oznaczone cyfry
• 10 szt.
• 5 kolorów
Materac 3-częściowe z ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą
ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla
dzieci. wym. 197,5 x 114 x 5 cm; motyw jeżyka
śr. 17 cm,
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Gruszka
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Poducha
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Podłoga interaktywna
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Zabawka rozwijająca
umiejętności
sensoryczne

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby
siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości; waga 4 kg, śr. 80
cm,wys. 60 cm; kolor zielony
Poducha wypełniona gąbką, obszyta bawełnianą tkaniną; śr. 150 cm, wys. 17 cm; w kształcie
kolorowego kwiatka
Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.
Interaktywna podłoga to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor,
komputer oraz tablicę interaktywną. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika
tworzy „wirtualny, magiczny dywan” o wymiarach ok. 2 x 3 m.
Do pakietu dołączony jest zestaw gier i ćwiczeń interaktywnych .
Skład zestawu:
- pudełko wraz pakietem gier
- wieszak sufitowy regulowany
- 4 śruby z kołkami rozporowymi
- kabel zasilający
- pilot
- baterie do pilota
- instrukcja obsługi
Zabawka w kształcie auta. Zawiera: ruchomą kierownicę wraz ze skrzynią biegów oraz z
klaksonem-piszczałką, elementy przesuwane, materiały o różnej strukturze, miękkie wałki, dające
przy obracaniu dodatkowe doświadczenia optyczne obracane, drewniane wałki z różnymi
fakturami, elementy ruchome wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka, metalową rurę z
przesuwanymi elementami drewnianymi , ławeczkę; wym. 109 x 74 x 67 cm
transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis
prezentacji do formatu PDF itp.
Tablica posiada powierzchnię ceramiczną o właściwościach: suchościeralna, magnetyczna.
Dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną.
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Instrument klawiszowy
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Tablica interaktywna
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Instrument typu keyboard, w zestawie ze statywem i pokrowcem; Klawiatura: 61 klawiszy
dynamicznych; Polifonia: 32 głosy; 755 brzmień; 194 style; Możliwość tworzenia i
importu stylów z wyższych modeli; Możliwość zapisywania nowych stylów w pamięci
flash; umożliwiająca tworzyć własne groove`owe rytmy; Zestawy perkusyjne 23;
Transpozycja: -12/+12; Dostrojenie: 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz; Harmonizacja: 26 typów
Metronom; Pamięć rejestracyjna: 4 x 8 banków
Wejście AUX - umożliwia wyciszanie nagranych wokali/melodii w podkladzie MP3
Funkcja Auto power-off
Edycja brzmienia: dwa potencjometry obrotowe kontroli brzmienia w czasie
rzeczywistym; Przycisk umożliwiający natychmiastowe przywołanie brzmienia fortepianu
Zasilanie poprzez zasilacz (w komplecie) lub 6 baterii LR6; Łączność z komputerem
przez port USB (to host); Zewnętrzna pamięć USB To Device dla urządzeń typu pendrive
Pamięć wewnętrzna: 1.54 Mb; 100 utworów wgranych;Wejście liniowe AUX In: mini
jack stereo; Możliwość podłączenia pedału Sustain; Wejście na słuchawki; Moc
głośników: 2 x 2,5 W; Głośniki: 2 x 12 cm + 2 x 3 cm
W zestawie: Zasilacz dedykowany PA-130, pulpit na nuty, polska instrukcja obsługi
Wymiary 946 x 402 x 140 mm
Waga 6,8 kg

Dane Techniczne:
Powierzchnia całkowita (szer. x wys.) 174 x 123 cm
Powierzchnia użytkowa (szer. x wys.) 168 x 114 cm
Przekątna 80’’ (203,2 cm)
Powierzchnia ceramiczna
Właściwości powierzchni magnetyczna, suchościeralna
Waga 37 kg Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows 7 oraz
Windows 8. Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m. in. na: rysowanie,
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