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CZĘŚĆ II 
 

Książki, filmy, bajki itp. 

 

Lp. Nazwa produktu Cena 
jednostkowa 
brutto 

Liczba Cena brutto 

1.  
„Miś Marcyś uczy dobrego 
wychowania” - zestaw książek 
(wierszyki, rymowanki , kolorowe 
plansze których tematyka 
związana jest  z zasadami 
dobrego zachowania.) 
 

 1 zestaw  

2.  
„Rozwiązujemy konflikty” 
historyjki obrazkowe 
(Kolorowe ilustracje opisują 
sytuacje konfliktowe. Dla każdej 
historyjki przewidziane są dwa 
zakończenia - pozytywne 
(pożądane) i negatywne 
(prowadzące do konfliktu). 
Atutem serii jest płyta CD z 
nagraniem tekstu opisującego 
sytuację oraz instrukcja 
metodyczna. Zawartość: 

 30 kolorowych kart  
(16,5 x 13,5 cm) 

 karty tworzą 7 historyjek 
CD  
z nagraniem w języku 
polskim 

 instrukcja 
 

 1 szt.  

3.   
 
 

1 zestaw  
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„Emocje –rozpoznawanie stanów 
emocjonalnych” -  karty 
(12 plansz, płyta CD, 120 
kartoników.) 
 
 
 

4. Film edukacyjne 
(13 filmów edukacyjnych na 
temat 
bezpieczeństwa, pór roku, 
pierwszej pomocy, symboli 
narodowych, przyrody, zawodów, 
higieny, sztuki.) 
 

 
 
 

1 zestaw  

5. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych- 
zabawy dla najmłodszych 
70 obrazków podzielonych na trzy 
zestawy  S Z C DZ 
70 obrazków (zdjęć) podzielonych 
na trzy zestawy głoski K G H 
występują w nazwach 
przedmiotów, mając różną 
pozycję wokaliczną i sąsiedztwo 
fonetyczne.  
 

 2 szt.  

6. Historyjki obrazkowe  
3 -elementowe 
6 –elementowe 
Każda historyjka składa się z 3 lub 
6 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności 
i włożyć do plastykowych 
kieszonek. 
 
 

 2 szt.  

7. Pomoce dydaktyczne zdjęcia –  
ubrania 
przedmioty,  
owoce,  
zwierzęta,  
pory roku 

 
 
 
 
 

 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
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8. 
 

Bajki grajki  (10 bajek na płytach 
CD) 
Np.: „O Tadku Niejadku, babci i 
dziadku” różne  

 
 

 1 zestaw  

9. 
 

Dźwięki naszego otoczenia 
zagadki obrazkowo - dźwiękowe z 
płytą CD 

 Format 
A4 

oprawa teczka 

zeszyt A5, 8 stron 

plansze 20 kolorowych kart 

płyty 1 CD 

dodatki plastikowe kieszonki 
 

 
 

1 szt.  

10. Plansze edukacyjne  
pory roku,  
zwierzęta domowe 
zwierzęta lasu 
zawody 
wymiar min. 70x100 

 
 
 
 
 

 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 

11. Bajki muzyczne na płytach CD 
 Np.: „Plastusiowy pamiętnik” 
„Przygody Piotrusia Pana” 
„Muchy króla Apsika” 
„Opowiadania dla 
przedszkolaków” 
„opowiadania z piaskownicy” 
„Piegowate opowiadania” 
„Drużyna pani Miłki, czyli o 
szacunku,  odwadze i innych 
wartościach” 
„Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” 
„Kacperiada.  
Opowiadania dla łobuzów i nie tylko” 
„Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o 
uczuciach” 

 
 

 10 sztuk  

 

RAZEM 
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Opoczno, dnia …………………………..  …………………………………………….

             Podpis oferenta  
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