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CZĘŚĆ III 

 
 

Pomoce dydaktyczne 
 

Lp. Nazwa produktu Cena 
jednostkowa 
brutto 

Liczba Cena brutto 

1. Tablica manipulacyjna na ścianę z 
aplikacją ryby  
(drewniany, zawieszany na ścianę 
labirynt dzięki 
charakterystycznym uchwytom 
służyć może do nauki kształtów i 
kolorów. Ćwiczy sprawność 
manualną, koordynację 
wzrokowo – ruchową.) 
Wym.:  minimum 69 x 37 cm 
 
 

 
 
 

1szt.  

2.  
Makieta edukacyjna  (makatka)  
  
-kalendarz  (33 ruchome 
elementy pory roku, dni tygodnia, 
miesiące, pogoda, symbole zajęć 
w przedszkolu, 3 kieszenie 
pozwalają na przechowywanie 
niewykorzystanych elementów. ) 
 wym.  min. 99 x 99 cm 
 
-lista obecności  i humoru  
 (pomoc mająca na celu uczenie 
dzieci rozpoznawania i nazywania 
emocji (własnych i kolegów). 
Wykonana w formie welurowej 
makatki, na której dzieci mogą 
każdego dnia przypinać 
wizytówkę ze swoim imieniem 
pod jednym z czterech obrazków 

 
 
 
 

 
 
 
1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
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określających nastrój (radość, 
smutek, złość, lęk).  
• wym. 121 x 69 cm  
• 30 wizytówek 
(przyczepiane za pomocą rzepów) 

 
3. 

 
Kostka-  
ścinaka manipulacyjna (trzy 
ścianki) 
drewniana , każda ścianka 
wyposażona w różne działania, 
wymiar  min.50x60 
 

  
1 szt. 

 

4. 
 

Zestaw klocków PUS  
(w poręcznym, zamykanym 
pudełku z plastiku, które 
nazywamy Zestawem 
Kontrolnym, znajduje się 12 
ponumerowanych klocków)  
  

 18 
zestawów 

 

5. Kreatywna kostka matematyczna  
-z oczkami 
- liczbami 
Blok sześcianu 30 cm 
 

 
 

 
 
1 szt. 
1 szt. 

 

6. Baloniki i pierścienie 
–liczenie od 1 do 10 
(zestaw zawiera kolorowe karty                 
z przedmiotami, kropkami , 
cyframi ,      22 duże karty dla 
nauczyciela,                   25 
dwustronnych plansz dla dzieci,       
150 żetonów, walizka.) 
 

 1 zestaw  

7. Kostkowe wspomaganie liczenia 
 
36 kostek i 6 podstawek do 
układania zdań i działań 
matematycznych.              Do 
kostek dołączono zalaminowane 
plansze z przykładami 
ilustrowanymi obrazkiem : 

 3 zestawy  
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- oczka od 1-6 współpracują z 
cyframi, 
- cyfry od 0 – 9 oraz znaki 
matematyczne / + - = > < /, 
plansze z przykładami działań 
- alfabet – wielokrotne 
powtórzenie liter , duże i małe 
litery, samogłoski czerwone, 
plansze 
 
 
 
 
 
 

8. Fliper logopedyczny 
Zawartość: 

 plansza magnetyczna, z 
drewnianymi rantami o 
wymiarach 45x32cm, 

 20 różnych 
magnetycznych 
elementów do ułożenia 
toru przeszkód, 

 3 piłki (metalowa, 
drewniana i ping-pong), 

 2 podstawki (półkule z 
magnesami) do 
dowolnego ustawienia 
planszy, 

 125 słomek 

  

 

 1 szt.  

9. Dotykowe krążki 
(5 par krążków, średnica dużego 
krążka 27cm. Średnica małego 
krążka 11cm, opaska na oczy, 
worek) 
 

 1 zestaw  

10. Worki do skakania  4 szt.  
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 trwałe worki z 2 uchwytami do 
ćwiczeń sportowych,  wym.80cm 
 

11. Spacer zespołowy 4 osobowy 
(zestaw kolorowych paneli ze 
sznurkowymi uchwytami 
przeznaczony do ćwiczeń 
kształtujących mięśnie nóg, 
ramion i tułowia. wym. dł. 39,5, 
szer. 12,5 , wys. 2,5 cm;) 
 

 1 szt.   

12. Geo balance 
(kółka -geometryczne kształty do 
ćwiczeń korekcyjnych, 
równoważnych surowiec ruton 
średnica 16 cm ) 
 

 1 zestaw  

13. Kostka +pokrowiec 
(figury wykonane z pianki 16 
elementów, dł. boku sześcianu 1 
m, pokrowiec do przechowywania 
elementów kostki) 
 

 1 zestaw   

14. Zestaw instrumentów do rytmiki  
(30 instrumentów wykonanych z 
drewna , metalu lub tworzywa: 
dzwonki diatoniczne, trójkąt, 
tamburyn, bębenek, dzwoneczki 
na rękę, drewniane jajka, talerze, 
ton blok) umieszczonych w 
estetycznym pojemniku 

  1 zestaw  

 
15. 

 
Pudełko do ćwiczeń dotykowych 
Zawartość: 
(stojące pudełko z dwoma 
otworami na ręce, dwa obiektywy 
do podejrzenia, lejek do 
nasłuchiwania odgłosów 
 wymiar pudełka  min.25 x 43x 
30cm) 
 

  
1 szt. 

 

16. Figury geometryczne   18 
zestawów 
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(zestaw zawiera 60 plastikowych 
klocków w 4 kształtach, 3 
kolorach,2 wielkościach , 2 
grubościach, kartoniki z cechami 
przedstawionymi za pomocą 
znaków graficznych) 

 

RAZEM 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

             Podpis oferenta  
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