
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia

Szkoła

Jednostka 

miary Ilość 

1
zestaw dzwonków o różnej tonacji Zestaw minimum 2 metalowych dzwonków do zabaw z dźwiękiem i muzyką. Każdy dzwonek ma inny ton. Wymiary minimalne: ok. 14 x 7 cm

zestaw 2,00

2 zestaw pudełek dźwiękowych Minimum 2 pudełka z 6 różnych dźwięków zestaw 2,00

3 zestaw instrumentów muzycznych W skład zestawu wchodzi minimum marakas - 1 sztuka i kołatka na listwie - 1 sztuka zestaw 2,00

4
zestaw kolorowych dzwonków w różnych 

tonacjach

Zestaw minimum 6 metalowych dzwonków do zabaw z dźwiękiem i muzyką. Każdy dzwonek ma inny ton. Wymiary minimalne: ok. 14 x 7 cm

zestaw 1,00

5
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 3,00

6
zestaw memory Klasyczna wersja gry MEMORY ze sztywnymi kartonikami i obrazkami dla dzieci, składające się z 32 elementów (16 par)

sztuka 2,00

7

zestaw liter - alfabet ruchomy Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuki 2,00

8
zestaw puzzli logicznych Gra polegająca na ułożeniu minimum 24 puzzli z logicznie dopasowanymi do siebie obrazkami, np. królik + marchewka. 

sztuki 3,00

9

zestaw piankowych cyferek i liter Piankowe puzzle z literami alfabetu oraz cyframi od 0 do 9. Zestaw składający się z minimum 36 elementów. Wymiar jednego puzzla nie mniejszy niż: 30x30 cm.

zestaw 4,00

10

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuk 3,00

11

gra Bystre oczko Zestaw zawiera 48 kart o wymiarach 11x7,4 cm oraz instrukcję z opisem pięciu wesołych gier rodzinnych. Gry zawierają elementy edukacyjne. Podczas zabawy gracze ćwiczą 

spostrzegawczość, pamięć i refleks. Gra przeznaczona dla 2 do 6 graczy.

sztuk 3,00

12

gra Tęcza Klasyczna gra. Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory. U starszych ćwiczy pamięć. Na kolorowej planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami. 

Dzieci zapamiętują ich położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć.

sztuka 3,00

13

zestaw do sortowania Abak Pomoc służy do wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania i przeliczania poprzez manipulację.

• 2 podstawy z 5 trzpieniami o wym. 26 x 8 x 12 cm

• 100 elem. o śr. 4 cm zestaw 1,00

14

gra w kolory Gra edukacyjna typu KOALA MĄDRALA BAWI i UCZY - Motyle! Liczbagraczy: 2-4.

Czas trwania gry: 30-40 min.

Zawartość pudełka:

- 32 dwustronne żetony,

- 12 żetonów graczy,

- kostka kolorowa,

- kostka oczkowa. sztuka 3,00

15

zestaw klocków sensorycznych W skład zestawu wchodzi minimum 5 drewnianych klocków, które mają kolorowe okienka, a w środku: koraliki, kolorowy piasek lub wodę z brokatem. Klocki są w kształtach: 

półkole, kwadrat, trójkąt i prostokąt

zestaw 1,00
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16
zestaw kolcków konstrukcyjnych Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 1,00

17

zestaw klocków typu "wafel" Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji.  Minimum 48 

sztuk klocków w zestawie.

sztuka 2,00

18
 tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 1,00

19
tablet manipulacyjny Tablet manipulacyjny  - tablet wyposażony do podstawowych ćwiczeń praktycznego życia np.. przekładanie, przesypywanie, przelewanie, sortowanie, manipulowanie, itp.

sztuka 1,00

20
labirynt manipulacyjny Minimalne wymiary labiryntu to 18/cm/23cm/13cm. Labirynt przeznaczony do koordynacji ruchowo wzrokowej dziecka.

sztuka 1,00

21

Zestaw różnicowania głosek c-cz Zestaw na płycie CD. Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. 

różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz 

sztuka 1,00

22

zestaw różnicowania głosek sz-s Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek conajmniej sz-s („Identyfikacja głoski w wyrazie”, 

„Domino”, „Określanie miejsca występowania głoski w wyrazie” i „Plansza do różnicowania głosek z żetonami”).  Zawartość: • 5 kart pracy formatu A4 • 42 szt. tafelków z 

rysunkami o wym. minimum 5 x 5 cm • 13 kart domina o wym. minimum 5 x 10 cm • 10 szt. żetonów • 1 plansza formatu A4

sztuka 2,00

23

zestaw pacynek logopedycznych Zestaw pacynek przeznaczonych do pracy z dziećmi z wadami wymowy. W skład zesawu wchodzą minimum różne 2 pacynki.

sztuka 4,00

24

zestaw kart ćwieczeń gramatyka buzi i języka Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol/rysunek, druga strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 

4 zestawy po 10 kart • format:  minimum A5 lub 9 x 9 cm

sztuka 1,00

25

zestaw rytmy i dźwięki Składa się z dwóch pakietów - dla nauczyciela i dla ucznia. Z pakietu dla ucznia dziecko korzysta wykonując ćwiczenia przy stoliku. Pakiet dla nauczyciela służy do prezentacji 

zadań na tablicy. Pakiet składa się  minimum z:

• 108 tabliczek z obrazkami o wym. 6 x 6 cm

• 108 tabliczek z podpisami o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych kwadratów o wym. 3 x 3 cm

• 108 białych, płaskich prostokątów o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych, wąskich prostokątów o wym. 1,5 x 3 cm

• 1 szarej planszy A3

sztuki 2,00

26

zestaw naśladuj albo zgaduj Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Pomoc składa się minimum z:

• 30 pasków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej  o wym. 7 x 29,5 cm

• 60 pojedynczych tafelków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm

• 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 cm

• 20 pojedynczych kart z ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania 

• klepsydry o wys. 7 cm

sztuki 1,00
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27

lustro logopedyczne małe Lustro w drewnianej ramie z podpórką, służące do ćwiczeń logopedycznych, stanowiące wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych oraz naśladowanie i wykonywanie samodzielnie 

odpowiednich ćwiczeń. Wymiary lustra bez ramy co najmniej 25 x 25 cm .

sztuki 2,00

28

bańki mydlane do dmuchania Bańkowy zestaw .W jego skład wchodzi: specjalny płyn oraz przyrząd do puszczania baniek. Minimalna pojemność płynu150 ml.  

sztuki 15,00

29

piórka  do dmuchania Zestaw piórek do ćwiczeń logopedycznych. Różnokolorowe piórka przeznaczone są do ćwiczeń oddechowych, kształcenia prortuzji warg i cofnięcia języka;

ZESTAW: pudełko z piórkami ma wymiary minimum 23 x 13 x 4 cm; 

sztuki 6,00

30

zestaw piłeczek do dmuchania/dmuchajka  Dmuchajka. Drewniana pomoc logopedyczna  powinna nadawać się do wielokrotnego użytku. Zestaw powinien zawierać co najmniej: dmuchajkę wykonaną z drewna 

bukowego o średnicy 6 cm i wysokości  5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek.

sztuki 3,00

31

łamigłówka logopedyczna (3 różne) 1. Gra dydaktyczna, która ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia koncentrację. Powinna zawierać co najmniej: dwustronną planszę o wymiarach min. 32,5 x 40 cm, 4 

drewniane podstawki, 151 kartoników z literkami do układania wyrazów oraz czerwone żetony. 2. Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1. Gra powinna składać się z 2 plansz. 

Na pierwszej planszy, przeznaczonej dla młodszych dzieci, powinny znajdować się obrazki i słowa, których powiązanie ułatwia dzieciom czytanie oraz sposób zapisywania 

wyrazów. Druga plansza z cyferkami powinna być przeznaczona dla dzieci starszych, które mają mniej trudności z pisownią.  Zestaw powinien zawierać co najmniej:  2 

plansze o wymiarach 40 x 23 cm, 4 podstawki z naturalnego drewna, 151 kartoników z literkami, 3 blanki, żetony oraz bloczek do zapisywania punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Memo Rerki. Zestaw co najmniej 72 kartoników (36 par)  z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r.

sztuki 3,00

32

zestaw dmuchane lotto Gra rozwijająca umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmuchem kontrolując prędkość piłeczki i jej kierunek .Pudełko zawiera 

conajmniej podstawę z tworzywa sztucznego z wymiennymi kartami o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plansze z obrazkami zwierząt o wym.: 16 x 16 cm, 36 sztuk 

żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

sztuka 1,00

33

zestaw ilustracji logopedycznych Historyjki obrazkowo – zdaniowe z pytaniami. Zestaw powinien zawierać co najmniej 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających 

kolejne etapy jednego zdarzenia, podzielonych ze względu na stopień trudności na trzy poziomy.  Historyjki powinny służyć do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej 

oraz układania pytań, rozwijania umiejętności mówienia zdaniami i opowiadania. Zestaw powinien zawierać co najmniej:  zeszyt A5, 16 str., 21 dwustronnie kolorowych kart, 

plastikowe kieszonki, wszystko w teczce formatu A4.

sztuka 5,00
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34

gry logopedyczne minimum 3 sztuki 1. Gra dla 2-4 graczy, stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. Gra zawiera plastikową ramkę-podstawę z 9 otworami, 4 dwustronne plansze z obrazkami 

zwierząt oraz 36 żetonów i polega na przedmuchiwaniu piłeczki na odpowiednie pola kontrolując tym samym oddech i ćwicząc mięśnie jamy ustnej. Wymiary opakowania 

około: 22x22x10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Puzzle logopedyczne zawierające materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny logopedom, terapeutom, nauczycielom tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały 

jeszcze umiejętności poprawnego, pod względem artykulacyjnym, wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności z czytaniem i pisaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. zestawy puzzli: zawierający materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: s, z, c, ć, dż, ich poprawnego czytania, pisania.  3. Zestaw puzzli zawierający 

materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m, ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów w sylaby

sztuka 3,00

35

historyjki obrazkowe  - rodzina 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. Zestaw  co najmniej 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm 

sztuka 8,00

36

gra memory - emocje W skład zestawu do gry wchodzi 40 elementów (40 x 80 mm) zawierających wizerunki zwierzątek wyrażających rozmaite emocje oraz polskojęzyczna instrukcja wraz z 

propozycjami zabaw. Gra umieszczona jest skrzynce wykonanej z drewna, posiadającej wysuwane wieczko. Wymiary skrzynki około: 23 x 10,5 x 5,5 cm.

sztuka 4,00

37

gry  1. Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki. ( 1 sztuka).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Kalambury - Gra planszowa, polegająca na odgadywaniu wylosowanych haseł za pomocą wyrazów bliskoznacznych, słów o przeciwnym znaczeniu lub innych określeń. 

Zawartość pudełka:

- plansza,

- 495 kart z hasłami,

- 4 pionki,

- kostka,

- notes do podliczania punktów,

- instrukcja. (2 sztuki)

sztuka 12,00

38
klocki typu jenga Zestaw tworzy co najmniej 51 klocków wykonanych z bezsękowego drewna bukowego. Wymiary klocków co najmniej: 7,5 x 1,5 x 2,5 cm

sztuka 8,00

39
zestaw piłeczek - emocje Zestaw 6 kolorowych piłeczek o średnicy 10 cm z twarzami przedstawiającymi różne emocje.

zestaw 8,00

40

zestaw zdjęć - emocje Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych emocji. Bardzo szczegółowe i wyraźne, w sposób jednoznaczny obrazują stan emocjonalny bohaterów. Do ćwiczeń 

językowych wzbogacających słownictwo, tworzenia opowiadań, rozwijania umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. ZESTAW co najmniej: 22 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 

zestaw 8,00

41

zestaw zdjęć - rodzina Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. Do ćwiczeń językowych oraz układania opowiadań. Zdjęcia przedstawiające różne rodziny. ZESTAW co 

najmniej: 24 zdjęcia o wym. 21,5 x 14 cm

zestaw 8,00

42

zestaw kart "dobre maniery" 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. ZESTAW conajmniej:  34 karty o wym. 9 x 9 cm, 

instrukcja

zestaw 8,00
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43

zestaw kart grymasy Zadaniem gracza jest zapamiętanie min pokazanych na kartach przeciwnika i odtworzenie ich. Przeciwnik, przeglądając wszystkich 18 możliwości, musi znaleźć kartę z 

odpowiednią miną. Jeśli trafi, zyskuje punkt. Gra rozwija umiejętność rozpoznawania emocji. Zestaw conajmnie: 72 karty. Gra dla 4 graczy. 

zestaw 8,00

44

siedzisko sensoryczne - gruszki Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 

czystości.WYMIARY co najmniej: waga: 1,8 kg • śr. 40 cm • wys. 60 cm. Kolory co najmniej zielony, pomarańczowy, czerwony i żółty.

sztuka 8,00

45

siedzisko sensoryczne - materace Materace kolorowe z pianki pokryte bawełną (jedna część) i trwałą tkaniną PCV (druga część), łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary co najmniej 130 x 60 x 8 cm

sztuka 8,00

46
tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 2,00

47

zestaw do ćwieczeń graficznych Pomoc składa się z co najmnie z:

• 4 rodzajów ćwiczeń w pisaniu ciągłym: 1 część - PISANIE SZLACZKÓW (9 kart); 2 część - PISANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH (20 kart); 3 część - PISANIE SYLAB (25 

kart); 4 część - PISANIE WYRAZÓW (17 kart).

• 5 okładek z przezroczystej folii, do której wkłada się kartę ze szlaczkiem;

• kompletu mazaków ścieralnych (4 kolory).

• format: A4

sztuka 2,00

48

kocki edukacyjne Zestaw plastikowych sześciennych klocków z żłobieniami umożliwiającymi konstruowanie różnorodnych budowli SKŁAD ZESTAWU co najmniej: 80 elem. o wym. ok. 3,2 x 3,2 

x 3,2 cm w 4 kolorach (zielony, żółty, czerwony, niebieski)

sztuka 2,00

49

zestaw liter - alfabet ruchomy Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuka 1,00

50
zestaw liter na macie podłogowej z alfabetem Mata DYWAN co najmniej alfabet. Specyfikacja: wielkość pojedynczego elementu co najmniej 12x12x0,7cm, w opakowaniu znajduje się co najmniej 36szt puzzli

sztuka 4,00

51

piramida logiczna Łamigłówka o podstawie i bokach trójkąta, składa się co najmniez 5 drewnianych elementów, które po odpowiednim zestawieniu stworzą jedną całość. Długość boku 

piramidy po złożeniu co najmniej 7 cm. Zapakowane w woreczek

sztuka 6,00

52

szachy i warcaby Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki.

sztuka 6,00

53
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. Każda sztuka przedstawia inne motywy

sztuka 6,00

54

tangram matematyczny Skład zestawu: 4 plansze z grubego kartonu o wym.  conajmniej 25 x 25 cm , 32 trójkąty o wym. conajmniej 11 x 8 x 8 cm, 32 trójkąty o wym. co najmniej 8 x 6 x 6 cm, 16 

kwadratów o dł. boku co najmniej 6 cm, klepsydra o dł. co najmniej 8,5 cm, kostka o wym. co najmniej 1,7 x 1,7 cm, podstawa na elementy do układania o wym. co najmniej 

13 x 13 x 4 cm

sztuka 2,00

55

karty pracy topologia Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. Skład zestawu co najmnie:  2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18 

kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10  drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem;

sztuka 2,00

56
zestaw stopy  miarki Materiał miarek lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce. Co najmniej 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

sztuka 6,00

57
zestaw osi liczbowych Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi.  Wym. Co najmnie 30,5 x 5,5 cm, ilość sztuk co najmniej.

sztuka 4,00

58

domino liczbowe Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma sobie 

właściwy kolor. ZESTAW co najmnie: 54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 

sztuka 4,00

59
bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 2,00

Szkoła Podstawowa Nr 
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60

zestaw układanek Gra polegająca na ubraniu zwierzątka według wskazań kostek do gry. Uczy rozpoznawania kolorów, wzorów i elementów garderoby.ZESTAW co najmnie: 4 karty z koalą, 

szopem innym zwierzęciem o wym. 7,5 x 12,5 cm, 20 kart z ubraniami o wym. 7,5 x 12,5 cm , 2 kostki o boku 2,5 cm , dla 2-4 graczy. Minimum dwie gry z różnymi motywami.

sztuk 4,00

61

rozsypanka obrazkowa Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki 

odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności czytania i 

pisania. Format co najmniej: 23,5 x 17 cm

sztuka 4,00

62 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 11,00

63

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 80,00

64

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 40,00

65

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 40,00

66

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 20,00

67
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 30,00

68 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 30,00

69
ołówki do malowania twarzy Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne przeznaczone do rysowania po skórze. Gruby rysik o średnicy co najmniej 6,25 mm, niełamliwy i bardzo wytrzymały. Minimum 6 

kolorów sztuka 6,00

70
farby do malowania twarzy Miękkie farbki do malowania twarzy.ZESTAW co najmniej 6 różnych kolorów x 6 ml,  pędzelek,  gąbka 

sztuka 5,00

71 plastelina Opakowanie co najmniej 24 różne kolory sztuka 10,00

72 plastelina kreatywna w metalowym opakowaniu - różne rodzaje sztuka 15,00

73

farby witrażowe Zestaw farbek pozwala na wykonanie swoich własnych witraży. Wystarczy wykonać szkic, wypełnić go farbą , można przyklejać do różnych powierzchni (np. szkła). Po 

wyschnięciu farbki lśnią i są gładkie w dotyku. ZESTAW co najmniej:

• 8 farbek witrażowych 10 ml

• farba do malowania konturu 10 ml

• farba z efektem spękania 10 ml

• arkusz ze wzorami

• 2 kalki 

sztuka 20,00

74

kredki ZESTAW 1. - 18 kolorów  • dł. co najmniej 15 cm • śr. rysika 0,5 cm -6 OPAKOWAŃ ZESTAW 2. -  12 kolorów • dł.  co najmniej 17,8 cm • śr. rysika 0,3 cm -  7 OPAKOWAŃ                                                                                                                                                                                                                                                 

ZESTAW 3 - Wysokiej jakości pastele suche. Nie kruszące się, dające głębokie przyleganie do podłoża, możliwość malowania jak akwarelami, co najmniej 36 sztuk o dł. 4,6 cm 

i śr. 1,4 cm - 7 OPAKOWAŃ.

sztuka 21,00

75

cekiny Cekiny w kształcie np.. gwiazdki do dekorowania - różne zestawy. ZESTAW co najmniej:

• 4 różne rodzaje

• 5 kolorów

• wielkość od 0,4 cm do 5 cm

• 25 g
sztuka 10,00

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle
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76

słuchawki akustyczne Junior Przyrząd pomocny w terapii logopedycznej i nie tylko. Słuchawka zapewnia akustycznie wyraźny odsłuch własnej mowy. Ćwiczenia z użyciem słuchawki ułatwiają 

kształtowanie poprawnej wymowy, zwiększają poziom koncentracji podczas czytania i nauki języków obcych. Słuchawka wykonana jest z tworzywa, co umożliwia 

zachowanie higieny. dł. słuchawki 20 cm

sztuka 2,00

77

Zestaw różnicowania głosek c-cz Zestaw na płycie CD. Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. 

różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz 

sztuka 2,00

78
zestaw pacynek logopedycznych Zestaw pacynek przeznaczonych do pracy z dziećmi z wadami wymowy. W skład zestawu wchodzą minimum różne 2 pacynki.

sztuka 2,00

79

zestaw kart ćwieczeń gramatyka buzi i języka Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol/rysunek, druga strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 

4 zestawy po 10 kart • format:  minimum A5 lub 9 x 9 cm

sztuka 2,00

80

zestaw rytmy i dzwięki Składa się z dwóch pakietów - dla nauczyciela i dla ucznia. Z pakietu dla ucznia dziecko korzysta wykonując ćwiczenia przy stoliku. Pakiet dla nauczyciela służy do prezentacji 

zadań na tablicy. Pakiet składa się  minimum z:

• 108 tabliczek z obrazkami o wym. 6 x 6 cm

• 108 tabliczek z podpisami o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych kwadratów o wym. 3 x 3 cm

• 108 białych, płaskich prostokątów o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych, wąskich prostokątów o wym. 1,5 x 3 cm

• 1 szarej planszy A3

sztuka 2,00

81

zestaw naśladuj albo zgaduj Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Pomoc składa się minimum z:

• 30 pasków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej  o wym. 7 x 29,5 cm

• 60 pojedynczych tafelków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm

• 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 cm

• 20 pojedynczych kart z ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania 

• klepsydry o wys. 7 cm

sztuka 2,00

82

lustro logopedyczne małe Lustro w drewnianej ramie z podpórką, służące do ćwiczeń logopedycznych, stanowiące wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych oraz naśladowanie i wykonywanie samodzielnie 

odpowiednich ćwiczeń. Wymiary lustra bez ramy co najmniej 25 x 25 cm .

sztuki 2,00

83
bańki mydlane do dmuchania Bańkowy zestaw .W jego skład wchodzi: specjalny płyn oraz przyrząd do puszczania baniek. Minimalna pojemność płynu150 ml.  

sztuki 15,00

84

piórka  do dmuchania Zestaw piórek do ćwiczeń logopedycznych. Różnokolorowe piórka przeznaczone są do ćwiczeń oddechowych, kształcenia prortuzji warg i cofnięcia języka;

ZESTAW: pudełko z piórkami ma wymiary minimum 23 x 13 x 4 cm; 

sztuki 8,00

85

zestaw piłeczek do dmuchania/dmuchajka  Dmuchajka. Drewniana pomoc logopedyczna  powinna nadawać się do wielokrotnego użytku. Zestaw powinien zawierać co najmniej: dmuchajkę wykonaną z drewna 

bukowego o średnicy 6 cm i wysokości  5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek.

sztuka 3,00

86

łamigłówka logopedyczna (2 różne) 1. Gra dydaktyczna, która ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia koncentrację. Powinna zawierać co najmniej: dwustronną planszę o wymiarach min. 32,5 x 40 cm, 4 

drewniane podstawki, 151 kartoników z literkami do układania wyrazów oraz czerwone żetony. 2. Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1. Gra powinna składać się z 2 plansz. 

Na pierwszej planszy, przeznaczonej dla młodszych dzieci, powinny znajdować się obrazki i słowa, których powiązanie ułatwia dzieciom czytanie oraz sposób zapisywania 

wyrazów. Druga plansza z cyferkami powinna być przeznaczona dla dzieci starszych, które mają mniej trudności z pisownią.  Zestaw powinien zawierać co najmniej:  2 

plansze o wymiarach 40 x 23 cm, 4 podstawki z naturalnego drewna, 151 kartoników z literkami, 3 blanki, żetony oraz bloczek do zapisywania punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Memo Rerki. Zestaw co najmniej 72 kartoników (36 par)  z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r.

sztuka 3,00

87

zestaw dmuchane lotto Gra rozwijająca umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmuchem kontrolując prędkość piłeczki i jej kierunek .Pudełko zawiera 

conajmniej podstawę z tworzywa sztucznego z wymiennymi kartami o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plansze z obrazkami zwierząt o wym.: 16 x 16 cm, 36 sztuk 

żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

sztuka 4,00

Szkoła Podstawowa Nr 
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88

zestaw ilustracji logopedycznych Historyjki obrazkowo – zdaniowe z pytaniami. Zestaw powinien zawierać co najmniej 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających 

kolejne etapy jednego zdarzenia, podzielonych ze względu na stopień trudności na trzy poziomy.  Historyjki powinny służyć do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej 

oraz układania pytań, rozwijania umiejętności mówienia zdaniami i opowiadania. Zestaw powinien zawierać co najmniej:  zeszyt A5, 16 str., 21 dwustronnie kolorowych kart, 

plastikowe kieszonki, wszystko w teczce formatu A4.

sztuka 5,00

89

gry logopedyczne minimum 3 sztuki 1. Gra dla 2-4 graczy, stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. Gra zawiera plastikową ramkę-podstawę z 9 otworami, 4 dwustronne plansze z obrazkami 

zwierząt oraz 36 żetonów i polega na przedmuchiwaniu piłeczki na odpowiednie pola kontrolując tym samym oddech i ćwicząc mięśnie jamy ustnej. Wymiary opakowania 

około: 22x22x10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Puzzle logopedyczne zawierające materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny logopedom, terapeutom, nauczycielom tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały 

jeszcze umiejętności poprawnego, pod względem artykulacyjnym, wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności z czytaniem i pisaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. zestawy puzzli: zawierający materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: s, z, c, ć, dż, ich poprawnego czytania, pisania.  3. Zestaw puzzli zawierający 

materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m, ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów w sylaby

sztuka 6,00

90

zestaw piasku księżycowego modelowego Księżycowy piasek łączy w sobie zalety piasku oraz plasteliny. Jest ziarnisty jak prawdziwy piasek prosto z plaży ale dostępny dla dzieci przez cały rok. Jest łatwy do 

modelowania i nie klei się do rąk. Babki z księżycowego piasku nie rozsypują się. Piasek nigdy nie wysycha nadaje się do wielokrotnego użytku. Jest łatwy do sprzątnięcia 

(odkurzaczem) ponieważ nie przywiera do powierzchni. Zabawa kolorowym piaskiem pobudza zmysł dotyku oraz wyobraźnię rozwija kreatywność i sprawność manualną 

dziecka, pakowany po 2 kg - RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 12,00

91
tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 4,00

92

zestaw ćwieczeń graficznych Pomoc składa się z co najmnie z:

• 4 rodzajów ćwiczeń w pisaniu ciągłym: 1 część - PISANIE SZLACZKÓW (9 kart); 2 część - PISANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH (20 kart); 3 część - PISANIE SYLAB (25 

kart); 4 część - PISANIE WYRAZÓW (17 kart).

• 5 okładek z przezroczystej folii, do której wkłada się kartę ze szlaczkiem;

• kompletu mazaków ścieralnych (4 kolory).

• format: A4

sztuka 2,00

93

puzzle ZESTAW 1 - zestaw  od 60 do 100 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 3  RÓŻNE MOTYWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZESTAW 2 - zestaw od 100 do 200 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 3  RÓŻNE MOTYWY

sztuka 9,00

94
klocki edukacyjne Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 6,00

95

zestaw liter alfabetu Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuka 4,00

96
zestaw liter na macie podłogowej z alfabetem Mata DYWAN co najmniej alfabet. Specyfikacja: wielkość pojedynczego elementu co najmniej 12x12x0,7cm, w opakowaniu znajduje się co najmniej 36szt puzzli

sztuka 4,00

97

piramida logiczna Łamigłówka o podstawie i bokach trójkąta, składa się co najmniez 5 drewnianych elementów, które po odpowiednim zestawieniu stworzą jedną całość. Długość boku 

piramidy po złożeniu co najmniej 7 cm. Zapakowane w woreczek

sztuka 6,00

98

szachy i warcaby Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki.

sztuka 12,00

99
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 6,00
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100

tangram matematyczny Skład zestawu: 4 plansze z grubego kartonu o wym.  conajmniej 25 x 25 cm , 32 trójkąty o wym. conajmniej 11 x 8 x 8 cm, 32 trójkąty o wym. co najmniej 8 x 6 x 6 cm, 16 

kwadratów o dł. boku co najmniej 6 cm, klepsydra o dł. co najmniej 8,5 cm, kostka o wym. co najmniej 1,7 x 1,7 cm, podstawa na elementy do układania o wym. co najmniej 

13 x 13 x 4 cm

sztuka 6,00

101

karty pracy topologia Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. Skład zestawu co najmnie:  2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18 

kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10  drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem;

sztuka 4,00

102
zestaw stopy  miarki Materiał miarek lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce. Co najmniej 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

sztuka 6,00

103
zestaw osi liczbowych Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi.  Wym. Co najmnie 30,5 x 5,5 cm, ilość sztuk co najmniej.

sztuka 12,00

104

zestaw atrakcji magnetycznych Zestaw składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z samochodzików oraz instrukcji z materiałem podzielonym na kategorie według 

stopnia skomplikowania zadań, w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na uwadze różne poziomy trudności podczas pracy z dziećmi. ZESTAW co najmniej:

• 2 magiczne różdżki

• 1 linijka

• 1 stojak

• 2 samochód za zderzakiem

• 2 postacie

• 2 pudełeczka z drobinkami żelaza

• 8 pierścieni z magnesem

• broszura informacyjna

sztuka 4,00

105

zestaw kostek matematycznych Poręczna walizka z przezroczystego tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie.

• 162 kości do gier matematycznych

• 14 różnych rodzajów sztuka 2,00

106

domino liczbowe Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma sobie 

właściwy kolor. ZESTAW co najmnie: 54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 

sztuka 8,00

107
bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 3,00

108

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuka 6,00

109

rozsypanka obrazkowa Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki 

odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności czytania i 

pisania. Format co najmniej: 23,5 x 17 cm

sztuka 4,00

111 zestaw pudełek dźwiękowych Minimum 2 pudełka z 6 różnych dźwięków zestaw 8,00

112 zestaw instrumentów muzycznych W skład zestawu wchodzi minimum marakas - 1 sztuka i kołatka na listwie - 1 sztuka zestaw 5,00

113
zestaw kolorowych dzwonków w różnych 

tonacjach

Zestaw minimum 6 metalowych dzwonków do zabaw z dźwiękiem i muzyką. Każdy dzwonek ma inny ton. Wymiary minimalne: ok. 14 x 7 cm

zestaw 4,00

114
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 12,00

115
zestaw memory Klasyczna wersja gry MEMORY ze sztywnymi kartonikami i obrazkami dla dzieci, składające się z 32 elementów (16 par)

sztuka 8,00

116

zestaw liter - alfabet ruchomy Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuki 4,00

110
zestaw 10,00

zestaw dzwonków o różnej tonacji Zestaw minimum 2 metalowych dzwonków do zabaw z dźwiękiem i muzyką. Każdy dzwonek ma inny ton. Wymiary minimalne: ok. 14 x 7 cm Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle



117
zestaw puzzli logicznych Gra polegająca na ułożeniu minimum 24 puzzli z logicznie dopasowanymi do siebie obrazkami, np. królik + marchewka. 

sztuki 12,00

118

zestaw piankowych cyferek i liter Piankowe puzzle z literami alfabetu oraz cyframi od 0 do 9. Zestaw składający się z minimum 36 elementów. Wymiar jednego puzzla nie mniejszy niż: 30x30 cm.

zestaw 10,00

119

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuk 12,00

120

gra Bystre oczko Zestaw zawiera 48 kart o wymiarach 11x7,4 cm oraz instrukcję z opisem pięciu wesołych gier rodzinnych. Gry zawierają elementy edukacyjne. Podczas zabawy gracze ćwiczą 

spostrzegawczość, pamięć i refleks. Gra przeznaczona dla 2 do 6 graczy.

sztuk 12,00

121

gra Tęcza Klasyczna gra. Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory. U starszych ćwiczy pamięć. Na kolorowej planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami. 

Dzieci zapamiętują ich położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć.

sztuka 12,00

122

zestaw do sortowania Abak Pomoc służy do wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania i przeliczania poprzez manipulację.

• 2 podstawy z 5 trzpieniami o wym. 26 x 8 x 12 cm

• 100 elem. o śr. 4 cm

zestaw 5,00

123

gra w kolory Gra edukacyjna typu KOALA MĄDRALA BAWI i UCZY - Motyle! Liczbagraczy: 2-4.

Czas trwania gry: 30-40 min.

Zawartość pudełka:

- 32 dwustronne żetony,

- 12 żetonów graczy,

- kostka kolorowa,

- kostka oczkowa. sztuka 12,00

124

zestaw klocków sensorycznych W skład zestawu wchodzi minimum 5 drewnianych klocków, które mają kolorowe okienka, a w środku: koraliki, kolorowy piasek lub wodę z brokatem. Klocki są w kształtach: 

półkole, kwadrat, trójkąt i prostokąt

zestaw 5,00

125
zestaw kolcków konstrukcyjnych Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 5,00

126

zestaw klocków typu "wafel" Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji.  Minimum 48 

sztuk klocków w zestawie.

sztuka 8,00

127
 tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 4,00

128
tablet manipulacyjny Tablet manipulacyjny  - tablet wyposażony do podstawowych ćwiczeń praktycznego życia np.. przekładanie, przesypywanie, przelewanie, sortowanie, manipulowanie, itp.

sztuka 4,00

129
labirynt manipulacyjny Minimalne wymiary labiryntu to 18/cm/23cm/13cm. Labirynt przeznaczony do koordynacji ruchowo wzrokowej dziecka.

sztuka 4,00

130

Książki do matematyki dla gimnazjum 1. Matematyka, klasa 1-3, Repetytorium dla gimnazjum; nie mniej niż 324 strony, rok wydania nie później niż 2013.                                                                                                                                                                                                         

2. Przed egzaminem. Matematyka. Teoria, zadania, arkusze. Gimnazjum, nie mniej niż 120 stron.                                                                                                                                                                                                                                               

3 Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Część matematyczno-przyrodnicza. Matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia. ZDASZ.TO; liczba stron nie mniej niż 350, rok 

wydania nie wcześniej niż 2016.  PO 5 SZTUK Z KAZDEGO RODZAJU

sztuk 15,00

131

zestaw piasku księżycowego modelowego Księżycowy piasek łączy w sobie zalety piasku oraz plasteliny. Jest ziarnisty jak prawdziwy piasek prosto z plaży ale dostępny dla dzieci przez cały rok. Jest łatwy do 

modelowania i nie klei się do rąk. Babki z księżycowego piasku nie rozsypują się. Piasek nigdy nie wysycha nadaje się do wielokrotnego użytku. Jest łatwy do sprzątnięcia 

(odkurzaczem) ponieważ nie przywiera do powierzchni. Zabawa kolorowym piaskiem pobudza zmysł dotyku oraz wyobraźnię rozwija kreatywność i sprawność manualną 

dziecka, pakowany po 2 kg - RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 12,00

132
tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 2,00

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle
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133

zestaw ćwieczeń graficznych Pomoc składa się z co najmnie z:

• 4 rodzajów ćwiczeń w pisaniu ciągłym: 1 część - PISANIE SZLACZKÓW (9 kart); 2 część - PISANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH (20 kart); 3 część - PISANIE SYLAB (25 

kart); 4 część - PISANIE WYRAZÓW (17 kart).

• 5 okładek z przezroczystej folii, do której wkłada się kartę ze szlaczkiem;

• kompletu mazaków ścieralnych (4 kolory).

• format: A4

sztuka 1,00

134

puzzle ZESTAW 1 - zestaw  od 60 do 100 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 3  RÓŻNE MOTYWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZESTAW 2 - zestaw od 100 do 200 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 3  RÓŻNE MOTYWY

sztuka 12,00

135
klocki edukacyjne Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 4,00

136

zestaw liter alfabetu Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuka 2,00

137
zestaw liter na macie podłogowej z alfabetem Mata DYWAN co najmniej alfabet. Specyfikacja: wielkość pojedynczego elementu co najmniej 12x12x0,7cm, w opakowaniu znajduje się co najmniej 36szt puzzli

sztuka 4,00

138

piramida logiczna Łamigłówka o podstawie i bokach trójkąta, składa się co najmniez 5 drewnianych elementów, które po odpowiednim zestawieniu stworzą jedną całość. Długość boku 

piramidy po złożeniu co najmniej 7 cm. Zapakowane w woreczek

sztuka 3,00

139

szachy i warcaby Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki.

sztuka 15,00

140
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 3,00

141

tangram matematyczny Skład zestawu: 4 plansze z grubego kartonu o wym.  conajmniej 25 x 25 cm , 32 trójkąty o wym. conajmniej 11 x 8 x 8 cm, 32 trójkąty o wym. co najmniej 8 x 6 x 6 cm, 16 

kwadratów o dł. boku co najmniej 6 cm, klepsydra o dł. co najmniej 8,5 cm, kostka o wym. co najmniej 1,7 x 1,7 cm, podstawa na elementy do układania o wym. co najmniej 

13 x 13 x 4 cm

sztuka 4,00

142

karty pracy topologia Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. Skład zestawu co najmnie:  2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18 

kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10  drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem;

sztuka 4,00

143
zestaw stopy  miarki Materiał miarek lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce. Co najmniej 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

sztuka 6,00

144
zestaw osi liczbowych Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi.  Wym. Co najmnie 30,5 x 5,5 cm, ilość sztuk co najmniej.

sztuka 16,00

145

zestaw atrakcji magnetycznych Zestaw składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z samochodzików oraz instrukcji z materiałem podzielonym na kategorie według 

stopnia skomplikowania zadań, w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na uwadze różne poziomy trudności podczas pracy z dziećmi. ZESTAW co najmniej:

• 2 magiczne różdżki

• 1 linijka

• 1 stojak

• 2 samochód za zderzakiem

• 2 postacie

• 2 pudełeczka z drobinkami żelaza

• 8 pierścieni z magnesem

• broszura informacyjna

sztuka 2,00

146

zestaw kostek matematycznych Poręczna walizka z przezroczystego tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie.

• 162 kości do gier matematycznych

• 14 różnych rodzajów sztuka 4,00

Gimnazjum w Występie



147

domino liczbowe Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma sobie 

właściwy kolor. ZESTAW co najmnie: 54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 

sztuka 4,00

148
bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 1,00

149

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuka 3,00

150

rozsypanka obrazkowa Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki 

odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności czytania i 

pisania. Format co najmniej: 23,5 x 17 cm

sztuka 2,00

151

Zestaw różnicowania głosek c-cz Zestaw na płycie CD. Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. 

różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz 

sztuka 1,00

152

zestaw różnicowania głosek sz-s Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek conajmniej sz-s („Identyfikacja głoski w wyrazie”, 

„Domino”, „Określanie miejsca występowania głoski w wyrazie” i „Plansza do różnicowania głosek z żetonami”).  Zawartość: • 5 kart pracy formatu A4 • 42 szt. tafelków z 

rysunkami o wym. minimum 5 x 5 cm • 13 kart domina o wym. minimum 5 x 10 cm • 10 szt. żetonów • 1 plansza formatu A4

sztuka 2,00

153

zestaw pacynek logopedycznych Zestaw pacynek przeznaczonych do pracy z dziećmi z wadami wymowy. W skład zesawu wchodzą minimum różne 2 pacynki.

sztuka 4,00

154

zestaw kart ćwieczeń gramatyka buzi i języka Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol/rysunek, druga strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 

4 zestawy po 10 kart • format:  minimum A5 lub 9 x 9 cm

sztuka 2,00

155

zestaw rytmy i dźwięki Składa się z dwóch pakietów - dla nauczyciela i dla ucznia. Z pakietu dla ucznia dziecko korzysta wykonując ćwiczenia przy stoliku. Pakiet dla nauczyciela służy do prezentacji 

zadań na tablicy. Pakiet składa się  minimum z:

• 108 tabliczek z obrazkami o wym. 6 x 6 cm

• 108 tabliczek z podpisami o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych kwadratów o wym. 3 x 3 cm

• 108 białych, płaskich prostokątów o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych, wąskich prostokątów o wym. 1,5 x 3 cm

• 1 szarej planszy A3

sztuki 3,00

156

zestaw naśladuj albo zgaduj Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Pomoc składa się minimum z:

• 30 pasków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej  o wym. 7 x 29,5 cm

• 60 pojedynczych tafelków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm

• 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 cm

• 20 pojedynczych kart z ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania 

• klepsydry o wys. 7 cm

sztuki 1,00

Gimnazjum w Występie
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157

lustro logopedyczne małe Lustro w drewnianej ramie z podpórką, służące do ćwiczeń logopedycznych, stanowiące wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych oraz naśladowanie i wykonywanie samodzielnie 

odpowiednich ćwiczeń. Wymiary lustra bez ramy co najmniej 25 x 25 cm .

sztuki 2,00

158

bańki mydlane do dmuchania Bańkowy zestaw .W jego skład wchodzi: specjalny płyn oraz przyrząd do puszczania baniek. Minimalna pojemność płynu150 ml.  

sztuki 15,00

159

piórka  do dmuchania Zestaw piórek do ćwiczeń logopedycznych. Różnokolorowe piórka przeznaczone są do ćwiczeń oddechowych, kształcenia prortuzji warg i cofnięcia języka;

ZESTAW: pudełko z piórkami ma wymiary minimum 23 x 13 x 4 cm; 

sztuki 6,00

160

zestaw piłeczek do dmuchania/dmuchajka  Dmuchajka. Drewniana pomoc logopedyczna  powinna nadawać się do wielokrotnego użytku. Zestaw powinien zawierać co najmniej: dmuchajkę wykonaną z drewna 

bukowego o średnicy 6 cm i wysokości  5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek.

sztuki 3,00

161

łamigłówka logopedyczna (3 różne) 1. Gra dydaktyczna, która ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia koncentrację. Powinna zawierać co najmniej: dwustronną planszę o wymiarach min. 32,5 x 40 cm, 4 

drewniane podstawki, 151 kartoników z literkami do układania wyrazów oraz czerwone żetony. 2. Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1. Gra powinna składać się z 2 plansz. 

Na pierwszej planszy, przeznaczonej dla młodszych dzieci, powinny znajdować się obrazki i słowa, których powiązanie ułatwia dzieciom czytanie oraz sposób zapisywania 

wyrazów. Druga plansza z cyferkami powinna być przeznaczona dla dzieci starszych, które mają mniej trudności z pisownią.  Zestaw powinien zawierać co najmniej:  2 

plansze o wymiarach 40 x 23 cm, 4 podstawki z naturalnego drewna, 151 kartoników z literkami, 3 blanki, żetony oraz bloczek do zapisywania punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Memo Rerki. Zestaw co najmniej 72 kartoników (36 par)  z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r.

sztuki 6,00

162

zestaw dmuchane lotto Gra rozwijająca umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmuchem kontrolując prędkość piłeczki i jej kierunek .Pudełko zawiera 

conajmniej podstawę z tworzywa sztucznego z wymiennymi kartami o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plansze z obrazkami zwierząt o wym.: 16 x 16 cm, 36 sztuk 

żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

sztuka 1,00

163

zestaw ilustracji logopedycznych Historyjki obrazkowo – zdaniowe z pytaniami. Zestaw powinien zawierać co najmniej 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających 

kolejne etapy jednego zdarzenia, podzielonych ze względu na stopień trudności na trzy poziomy.  Historyjki powinny służyć do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej 

oraz układania pytań, rozwijania umiejętności mówienia zdaniami i opowiadania. Zestaw powinien zawierać co najmniej:  zeszyt A5, 16 str., 21 dwustronnie kolorowych kart, 

plastikowe kieszonki, wszystko w teczce formatu A4.

sztuka 5,00

Gimnazjum w Występie
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gry logopedyczne minimum 3 sztuki 1. Gra dla 2-4 graczy, stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. Gra zawiera plastikową ramkę-podstawę z 9 otworami, 4 dwustronne plansze z obrazkami 

zwierząt oraz 36 żetonów i polega na przedmuchiwaniu piłeczki na odpowiednie pola kontrolując tym samym oddech i ćwicząc mięśnie jamy ustnej. Wymiary opakowania 

około: 22x22x10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Puzzle logopedyczne zawierające materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny logopedom, terapeutom, nauczycielom tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały 

jeszcze umiejętności poprawnego, pod względem artykulacyjnym, wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności z czytaniem i pisaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. zestawy puzzli: zawierający materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: s, z, c, ć, dż, ich poprawnego czytania, pisania.  3. Zestaw puzzli zawierający 

materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m, ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów w sylaby

sztuka 6,00

165

gra memory - emocje W skład zestawu do gry wchodzi 40 elementów (40 x 80 mm) zawierających wizerunki zwierzątek wyrażających rozmaite emocje oraz polskojęzyczna instrukcja wraz z 

propozycjami zabaw. Gra umieszczona jest skrzynce wykonanej z drewna, posiadającej wysuwane wieczko. Wymiary skrzynki około: 23 x 10,5 x 5,5 cm. RÓŻNE RODZAJE

sztuka 3,00

166

gry  1. Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki. ( 1 sztuka).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Kalambury - Gra planszowa, polegająca na odgadywaniu wylosowanych haseł za pomocą wyrazów bliskoznacznych, słów o przeciwnym znaczeniu lub innych określeń. 

Zawartość pudełka:

- plansza,

- 495 kart z hasłami,

- 4 pionki,

- kostka,

- notes do podliczania punktów,

- instrukcja. (2 sztuki)

sztuka 12,00

167
klocki typu jenga Zestaw tworzy co najmniej 51 klocków wykonanych z bezsękowego drewna bukowego. Wymiary klocków co najmniej: 7,5 x 1,5 x 2,5 cm

sztuka 8,00

168
zestaw piłeczek - emocje Zestaw 6 kolorowych piłeczek o średnicy 10 cm z twarzami przedstawiającymi różne emocje.

zestaw 8,00

169

zestaw zdjęć - emocje Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych emocji. Bardzo szczegółowe i wyraźne, w sposób jednoznaczny obrazują stan emocjonalny bohaterów. Do ćwiczeń 

językowych wzbogacających słownictwo, tworzenia opowiadań, rozwijania umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. ZESTAW co najmniej: 22 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 

zestaw 4,00

170

zestaw zdjęć - rodzina Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. Do ćwiczeń językowych oraz układania opowiadań. Zdjęcia przedstawiające różne rodziny. ZESTAW co 

najmniej: 24 zdjęcia o wym. 21,5 x 14 cm

zestaw 4,00

171
zestaw zdjęć - ludzie i emocje Pakiety zdjęć. Całość umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.

ZESTAW nie mniej niż 90 zdjęć o wym. 14 x 21,5 cm zestaw 1,00

172
zeszyty ortograficzne dla gimnazjum Ortografia w gimnazjum. Ćwiczenia dla klas 1-3, nie mnie niż 120 stron, rok wydania nie wcześniej niż 2014

sztuk 16,00

173

zestaw ćwieczeń graficznych Pomoc składa się z co najmnie z:

• 4 rodzajów ćwiczeń w pisaniu ciągłym: 1 część - PISANIE SZLACZKÓW (9 kart); 2 część - PISANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH (20 kart); 3 część - PISANIE SYLAB (25 

kart); 4 część - PISANIE WYRAZÓW (17 kart).

• 5 okładek z przezroczystej folii, do której wkłada się kartę ze szlaczkiem;

• kompletu mazaków ścieralnych (4 kolory).

• format: A4

sztuka 2,00

174

puzzle ZESTAW 1 - zestaw  od 60 do 100 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZESTAW 2 - zestaw od 100 do 200 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 2  RÓŻNE MOTYWY

sztuka 6,00
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klocki edukacyjne Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 4,00

176

zestaw liter alfabetu Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek znajduje się 18 samogłosek lub 12 

spółgłosek. Na pokrywie pudełka naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie ok 5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 

umieszczania poszczególnych liter, sylab czy wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu łatwiejszego segregowania liter zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które 

przed przystąpieniem do pracy należy umieścić na spodzie każdej z przegródek. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem. 24 wielkie 

litery + 6 znaków interpunkcyjnych.

sztuka 1,00

177
zestaw liter na macie podłogowej z alfabetem Mata DYWAN co najmniej alfabet. Specyfikacja: wielkość pojedynczego elementu co najmniej 12x12x0,7cm, w opakowaniu znajduje się co najmniej 36szt puzzli

sztuka 2,00

178

piramida logiczna Łamigłówka o podstawie i bokach trójkąta, składa się co najmniez 5 drewnianych elementów, które po odpowiednim zestawieniu stworzą jedną całość. Długość boku 

piramidy po złożeniu co najmniej 7 cm. Zapakowane w woreczek

sztuka 3,00

179

szachy i warcaby Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki.

sztuka 3,00

180
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 3,00

181

tangram matematyczny Skład zestawu: 4 plansze z grubego kartonu o wym.  conajmniej 25 x 25 cm , 32 trójkąty o wym. conajmniej 11 x 8 x 8 cm, 32 trójkąty o wym. co najmniej 8 x 6 x 6 cm, 16 

kwadratów o dł. boku co najmniej 6 cm, klepsydra o dł. co najmniej 8,5 cm, kostka o wym. co najmniej 1,7 x 1,7 cm, podstawa na elementy do układania o wym. co najmniej 

13 x 13 x 4 cm

sztuka 2,00

182

karty pracy topologia Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. Skład zestawu co najmnie:  2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18 

kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10  drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem;

sztuka 2,00

183
zestaw stopy  miarki Materiał miarek lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce. Co najmniej 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

sztuka 3,00

184
zestaw osi liczbowych Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi.  Wym. Co najmnie 30,5 x 5,5 cm, ilość sztuk co najmniej.

sztuka 12,00

185

zestaw atrakcji magnetycznych Zestaw składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z samochodzików oraz instrukcji z materiałem podzielonym na kategorie według 

stopnia skomplikowania zadań, w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na uwadze różne poziomy trudności podczas pracy z dziećmi. ZESTAW co najmniej:

• 2 magiczne różdżki

• 1 linijka

• 1 stojak

• 2 samochód za zderzakiem

• 2 postacie

• 2 pudełeczka z drobinkami żelaza

• 8 pierścieni z magnesem

• broszura informacyjna

sztuka 2,00

186

zestaw kostek matematycznych Poręczna walizka z przezroczystego tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie.

• 162 kości do gier matematycznych

• 14 różnych rodzajów sztuka 3,00

187

domino liczbowe Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma sobie 

właściwy kolor. ZESTAW co najmnie: 54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 

sztuka 2,00

188
bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 2,00

189

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuka 3,00
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rozsypanka obrazkowa Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki 

odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności czytania i 

pisania. Format co najmniej: 23,5 x 17 cm

sztuka 2,00

191

Zestaw różnicowania głosek c-cz Zestaw na płycie CD. Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. 

różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz 

sztuka 1,00

192

zestaw różnicowania głosek sz-s Pomoc składa się z 4 części - gier pozwalających dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek conajmniej sz-s („Identyfikacja głoski w wyrazie”, 

„Domino”, „Określanie miejsca występowania głoski w wyrazie” i „Plansza do różnicowania głosek z żetonami”).  Zawartość: • 5 kart pracy formatu A4 • 42 szt. tafelków z 

rysunkami o wym. minimum 5 x 5 cm • 13 kart domina o wym. minimum 5 x 10 cm • 10 szt. żetonów • 1 plansza formatu A4

sztuka 2,00

193

zestaw pacynek logopedycznych Zestaw pacynek przeznaczonych do pracy z dziećmi z wadami wymowy. W skład zesawu wchodzą minimum różne 2 pacynki.

sztuka 4,00

194

zestaw kart ćwieczeń gramatyka buzi i języka Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol/rysunek, druga strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 

4 zestawy po 10 kart • format:  minimum A5 lub 9 x 9 cm

sztuka 2,00

195

zestaw rytmy i dźwięki Składa się z dwóch pakietów - dla nauczyciela i dla ucznia. Z pakietu dla ucznia dziecko korzysta wykonując ćwiczenia przy stoliku. Pakiet dla nauczyciela służy do prezentacji 

zadań na tablicy. Pakiet składa się  minimum z:

• 108 tabliczek z obrazkami o wym. 6 x 6 cm

• 108 tabliczek z podpisami o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych kwadratów o wym. 3 x 3 cm

• 108 białych, płaskich prostokątów o wym. 6 x 2 cm

• 108 białych, wąskich prostokątów o wym. 1,5 x 3 cm

• 1 szarej planszy A3

sztuki 3,00

196

zestaw naśladuj albo zgaduj Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Pomoc składa się minimum z:

• 30 pasków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej  o wym. 7 x 29,5 cm

• 60 pojedynczych tafelków z symbolami ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm

• 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 cm

• 20 pojedynczych kart z ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania 

• klepsydry o wys. 7 cm

sztuki 1,00

197

lustro logopedyczne małe Lustro w drewnianej ramie z podpórką, służące do ćwiczeń logopedycznych, stanowiące wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych oraz naśladowanie i wykonywanie samodzielnie 

odpowiednich ćwiczeń. Wymiary lustra bez ramy co najmniej 25 x 25 cm .

sztuki 2,00
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bańki mydlane do dmuchania Bańkowy zestaw .W jego skład wchodzi: specjalny płyn oraz przyrząd do puszczania baniek. Minimalna pojemność płynu150 ml.  

sztuki 15,00

199

piórka  do dmuchania Zestaw piórek do ćwiczeń logopedycznych. Różnokolorowe piórka przeznaczone są do ćwiczeń oddechowych, kształcenia prortuzji warg i cofnięcia języka;

ZESTAW: pudełko z piórkami ma wymiary minimum 23 x 13 x 4 cm; 

sztuki 6,00

200

zestaw piłeczek do dmuchania/dmuchajka  Dmuchajka. Drewniana pomoc logopedyczna  powinna nadawać się do wielokrotnego użytku. Zestaw powinien zawierać co najmniej: dmuchajkę wykonaną z drewna 

bukowego o średnicy 6 cm i wysokości  5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek.

sztuki 3,00

201

łamigłówka logopedyczna (3 różne) 1. Gra dydaktyczna, która ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia koncentrację. Powinna zawierać co najmniej: dwustronną planszę o wymiarach min. 32,5 x 40 cm, 4 

drewniane podstawki, 151 kartoników z literkami do układania wyrazów oraz czerwone żetony. 2. Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1. Gra powinna składać się z 2 plansz. 

Na pierwszej planszy, przeznaczonej dla młodszych dzieci, powinny znajdować się obrazki i słowa, których powiązanie ułatwia dzieciom czytanie oraz sposób zapisywania 

wyrazów. Druga plansza z cyferkami powinna być przeznaczona dla dzieci starszych, które mają mniej trudności z pisownią.  Zestaw powinien zawierać co najmniej:  2 

plansze o wymiarach 40 x 23 cm, 4 podstawki z naturalnego drewna, 151 kartoników z literkami, 3 blanki, żetony oraz bloczek do zapisywania punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Memo Rerki. Zestaw co najmniej 72 kartoników (36 par)  z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r.

sztuki 6,00

202

zestaw dmuchane lotto Gra rozwijająca umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmuchem kontrolując prędkość piłeczki i jej kierunek .Pudełko zawiera 

conajmniej podstawę z tworzywa sztucznego z wymiennymi kartami o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plansze z obrazkami zwierząt o wym.: 16 x 16 cm, 36 sztuk 

żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

sztuka 1,00

203

zestaw ilustracji logopedycznych Historyjki obrazkowo – zdaniowe z pytaniami. Zestaw powinien zawierać co najmniej 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających 

kolejne etapy jednego zdarzenia, podzielonych ze względu na stopień trudności na trzy poziomy.  Historyjki powinny służyć do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej 

oraz układania pytań, rozwijania umiejętności mówienia zdaniami i opowiadania. Zestaw powinien zawierać co najmniej:  zeszyt A5, 16 str., 21 dwustronnie kolorowych kart, 

plastikowe kieszonki, wszystko w teczce formatu A4.

sztuka 5,00
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gry logopedyczne minimum 3 sztuki 1. Gra dla 2-4 graczy, stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. Gra zawiera plastikową ramkę-podstawę z 9 otworami, 4 dwustronne plansze z obrazkami 

zwierząt oraz 36 żetonów i polega na przedmuchiwaniu piłeczki na odpowiednie pola kontrolując tym samym oddech i ćwicząc mięśnie jamy ustnej. Wymiary opakowania 

około: 22x22x10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Puzzle logopedyczne zawierające materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny logopedom, terapeutom, nauczycielom tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały 

jeszcze umiejętności poprawnego, pod względem artykulacyjnym, wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności z czytaniem i pisaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. zestawy puzzli: zawierający materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: s, z, c, ć, dż, ich poprawnego czytania, pisania.  3. Zestaw puzzli zawierający 

materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m, ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów w sylaby

sztuka 6,00

205

gra memory - emocje W skład zestawu do gry wchodzi 40 elementów (40 x 80 mm) zawierających wizerunki zwierzątek wyrażających rozmaite emocje oraz polskojęzyczna instrukcja wraz z 

propozycjami zabaw. Gra umieszczona jest skrzynce wykonanej z drewna, posiadającej wysuwane wieczko. Wymiary skrzynki około: 23 x 10,5 x 5,5 cm. RÓŻNE RODZAJE

sztuka 6,00

206

gry  1. Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki. ( 1 sztuka).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Kalambury - Gra planszowa, polegająca na odgadywaniu wylosowanych haseł za pomocą wyrazów bliskoznacznych, słów o przeciwnym znaczeniu lub innych określeń. 

Zawartość pudełka:

- plansza,

- 495 kart z hasłami,

- 4 pionki,

- kostka,

- notes do podliczania punktów,

- instrukcja. (2 sztuki)

sztuka 12,00

207
klocki typu jenga Zestaw tworzy co najmniej 51 klocków wykonanych z bezsękowego drewna bukowego. Wymiary klocków co najmniej: 7,5 x 1,5 x 2,5 cm

sztuka 10,00

208
zestaw piłeczek - emocje Zestaw 6 kolorowych piłeczek o średnicy 10 cm z twarzami przedstawiającymi różne emocje.

zestaw 8,00

209

zestaw zdjęć - emocje Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych emocji. Bardzo szczegółowe i wyraźne, w sposób jednoznaczny obrazują stan emocjonalny bohaterów. Do ćwiczeń 

językowych wzbogacających słownictwo, tworzenia opowiadań, rozwijania umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. ZESTAW co najmniej: 22 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 

zestaw 6,00

210

zestaw zdjęć - rodzina Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. Do ćwiczeń językowych oraz układania opowiadań. Zdjęcia przedstawiające różne rodziny. ZESTAW co 

najmniej: 24 zdjęcia o wym. 21,5 x 14 cm

zestaw 3,00

211
zestaw zdjęć - ludzie i emocje Pakiety zdjęć. Całość umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.

ZESTAW nie mniej niż 90 zdjęć o wym. 14 x 21,5 cm zestaw 3,00

212

gra typu PENTOMIMO Układanka, której każdy element złożony jest z pięciu kwadratów i ma inny kształt. W zestawie co najmniej:,  plansza, 12 elementów układanki, każdy składa się z 5 

kwadratów, instrukcja

sztuka 28,00

213

gra typu BrainBox Matematyka Cel gry: zdobądź najwięcej kart ze wszystkich graczy w ciągu 10 minut. Zawartość co najmniej:

71 kart

1 karta z zasadami gry

1 klepsydra

1 kostka.

sztuka 16,00

214
plansza dydaktyczna trójkąty Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. Wymiary co najmniej 68 x 98 cm

sztuka 14,00
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gra typu Triominos Triominos przypomina klasyczne domino. Układane elementy mają kształt równobocznych trójkątów z liczbami w narożnikach. Dostawiając kolejną płytkę do już ułożonego 

układu, musimy zadbać o to, by numery w sąsiadujących narożnikach były takie same. Opakowanie zawiera co najmniej: 56 trójkątnych płytek , 4 podstawki, instrukcję gry.

sztuka 24,00

216
zeszyty ortograficzne dla gimnazjum Ortografia w gimnazjum. Ćwiczenia dla klas 1-3, nie mnie niż 120 stron, rok wydania nie wcześniej niż 2014

sztuk 16,00

217

zestaw ćwieczeń graficznych Pomoc składa się z co najmnie z:

• 4 rodzajów ćwiczeń w pisaniu ciągłym: 1 część - PISANIE SZLACZKÓW (9 kart); 2 część - PISANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH (20 kart); 3 część - PISANIE SYLAB (25 

kart); 4 część - PISANIE WYRAZÓW (17 kart).

• 5 okładek z przezroczystej folii, do której wkłada się kartę ze szlaczkiem;

• kompletu mazaków ścieralnych (4 kolory).

• format: A4

sztuka 2,00

218

puzzle ZESTAW 1 - zestaw  od 60 do 100 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZESTAW 2 - zestaw od 100 do 200 puzzli o wymiarach obrazka nie mniejszych niż 60cm/40cm - 2  RÓŻNE MOTYWY

sztuka 9,00

219
klocki edukacyjne Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 elementów 

sztuka 12,00

220

zestaw liter alfabetu Dwustronny zestaw liter - po jednej stronie płytek znajdują się małe, a po drugiej wielkie litery. Litery znajdujące się wewnątrz kasetki można przesuwać za pomocą 

magnetycznego wodzika, układając z nich pojedyncze słowa lub proste zdania, np. odpowiedzi na proste pytania, rozwiązania zagadek, jednozdaniowe opisy wskazywanych 

przez nauczyciela lub rodzica przedmiotów. Przesuwanie literek wymaga wykonywania płynnych ruchów i wodzenia wzrokiem za literą, co pomaga w nauce czytania. 

Zabawa ta rozwija umiejętności rozpoznawania liter i zestawiania ich w wyrazy, a także kształtuje precyzję ruchów i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Korzystanie z 

zestawu jest proste i wygodne zarówno w czasie lekcji, jak i podczas indywidualnej pracy z dzieckiem. Litery umieszczone w płaskiej, przezroczystej kasetce.

sztuka 2,00

221
zestaw liter na macie podłogowej z alfabetem Mata DYWAN co najmniej alfabet. Specyfikacja: wielkość pojedynczego elementu co najmniej 12x12x0,7cm, w opakowaniu znajduje się co najmniej 36szt puzzli

sztuka 2,00

222

piramida logiczna Łamigłówka o podstawie i bokach trójkąta, składa się co najmniez 5 drewnianych elementów, które po odpowiednim zestawieniu stworzą jedną całość. Długość boku 

piramidy po złożeniu co najmniej 7 cm. Zapakowane w woreczek

sztuka 3,00

223

szachy i warcaby Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki.

sztuka 3,00

224
zestaw klocków domino Klasyczna gra domino ze sztywnych kartoników lub drewna. Każdy klocek ma z jednej strony kropki, a z drugiej obrazki. RÓŻNE ZESTAWY

sztuka 3,00

225

tangram matematyczny Skład zestawu: 4 plansze z grubego kartonu o wym.  conajmniej 25 x 25 cm , 32 trójkąty o wym. conajmniej 11 x 8 x 8 cm, 32 trójkąty o wym. co najmniej 8 x 6 x 6 cm, 16 

kwadratów o dł. boku co najmniej 6 cm, klepsydra o dł. co najmniej 8,5 cm, kostka o wym. co najmniej 1,7 x 1,7 cm, podstawa na elementy do układania o wym. co najmniej 

13 x 13 x 4 cm

sztuka 3,00

226

karty pracy topologia Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy. Zestaw dla grupy 1-4 osobowej. Skład zestawu co najmnie:  2 plansze z tektury o wym. 26 x 37 cm; 18 

kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10  drewnianych figur; 6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem;

sztuka 2,00

227
zestaw stopy  miarki Materiał miarek lekki, łatwy w utrzymaniu w czystości oraz estetyczny w kolorystyce. Co najmniej 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm

sztuka 3,00

228
zestaw osi liczbowych Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi.  Wym. Co najmnie 30,5 x 5,5 cm, ilość sztuk co najmniej.

sztuka 16,00

Gimnazjum w Paterku
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zestaw atrakcji magnetycznych Zestaw składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z samochodzików oraz instrukcji z materiałem podzielonym na kategorie według 

stopnia skomplikowania zadań, w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na uwadze różne poziomy trudności podczas pracy z dziećmi. ZESTAW co najmniej:

• 2 magiczne różdżki

• 1 linijka

• 1 stojak

• 2 samochód za zderzakiem

• 2 postacie

• 2 pudełeczka z drobinkami żelaza

• 8 pierścieni z magnesem

• broszura informacyjna

sztuka 3,00

230

zestaw kostek matematycznych Poręczna walizka z przezroczystego tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie.

• 162 kości do gier matematycznych

• 14 różnych rodzajów sztuka 5,00

231

domino liczbowe Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma sobie 

właściwy kolor. ZESTAW co najmnie: 54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 

sztuka 4,00

232
bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 2,00

233

zestaw logicznych układanek MOZAIKA drewniana układanka, zestaw minimum 26 elementów o różnych kształtach i kolorach. Zabawka pozwala rozwijać kreatywność oraz ćwiczyć logiczne myślenie. 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne. Poznaje także kształty i kolory.

sztuka 6,00

234

rozsypanka obrazkowa Na kartonikach znajduje się 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki 

odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, doprowadzając dzieci do opanowania umiejętności czytania i 

pisania. Format co najmniej: 23,5 x 17 cm

sztuka 2,00

235 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 5,00

236

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 40,00

237

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 20,00

238

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 20,00

239

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 10,00

240
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 15,00

241 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 15,00

242
ołówki do malowania twarzy Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne przeznaczone do rysowania po skórze. Gruby rysik o średnicy co najmniej 6,25 mm, niełamliwy i bardzo wytrzymały. Minimum 6 

kolorów sztuka 3,00

243
farby do malowania twarzy Miękkie farbki do malowania twarzy.ZESTAW co najmniej 6 różnych kolorów x 6 ml,  pędzelek,  gąbka 

sztuka 3,00

244 plastelina Opakowanie co najmniej 24 różne kolory sztuka 5,00

245 plastelina kreatywna w metalowym opakowaniu - różne rodzaje sztuka 8,00

246

farby witrażowe Zestaw farbek pozwala na wykonanie swoich własnych witraży. Wystarczy wykonać szkic, wypełnić go farbą , można przyklejać do różnych powierzchni (np. szkła). Po 

wyschnięciu farbki lśnią i są gładkie w dotyku. ZESTAW co najmniej:

• 8 farbek witrażowych 10 ml

• farba do malowania konturu 10 ml

• farba z efektem spękania 10 ml

• arkusz ze wzorami

• 2 kalki 

sztuka 10,00
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kredki ZESTAW 1. - 18 kolorów  • dł. co najmniej 15 cm • śr. rysika 0,5 cm -3 OPAKOWANIA ZESTAW 2. -  12 kolorów • dł.  co najmniej 17,8 cm • śr. rysika 0,3 cm -  3 OPAKOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                

ZESTAW 3 - Wysokiej jakości pastele suche. Nie kruszące się, dające głębokie przyleganie do podłoża, możliwość malowania jak akwarelami, co najmniej 36 sztuk o dł. 4,6 cm 

i śr. 1,4 cm - 3 OPAKOWANIA.

sztuka 8,00

248

cekiny Cekiny w kształcie np.. gwiazdki do dekorowania - różne zestawy. ZESTAW co najmniej:

• 4 różne rodzaje

• 5 kolorów

• wielkość od 0,4 cm do 5 cm

• 25 g
sztuka 5,00

249 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 5,00

250

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 40,00

251

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 20,00

252

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 20,00

253

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 10,00

254
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 15,00

255 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 15,00

256
ołówki do malowania twarzy Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne przeznaczone do rysowania po skórze. Gruby rysik o średnicy co najmniej 6,25 mm, niełamliwy i bardzo wytrzymały. Minimum 6 

kolorów sztuka 3,00

257
farby do malowania twarzy Miękkie farbki do malowania twarzy.ZESTAW co najmniej 6 różnych kolorów x 6 ml,  pędzelek,  gąbka 

sztuka 3,00

258 plastelina Opakowanie co najmniej 24 różne kolory sztuka 5,00

259 plastelina kreatywna w metalowym opakowaniu - różne rodzaje sztuka 8,00

260

farby witrażowe Zestaw farbek pozwala na wykonanie swoich własnych witraży. Wystarczy wykonać szkic, wypełnić go farbą , można przyklejać do różnych powierzchni (np. szkła). Po 

wyschnięciu farbki lśnią i są gładkie w dotyku. ZESTAW co najmniej:

• 8 farbek witrażowych 10 ml

• farba do malowania konturu 10 ml

• farba z efektem spękania 10 ml

• arkusz ze wzorami

• 2 kalki 

sztuka 10,00

261

kredki ZESTAW 1. - 18 kolorów  • dł. co najmniej 15 cm • śr. rysika 0,5 cm -3 OPAKOWANIA ZESTAW 2. -  12 kolorów • dł.  co najmniej 17,8 cm • śr. rysika 0,3 cm -  3 OPAKOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                

ZESTAW 3 - Wysokiej jakości pastele suche. Nie kruszące się, dające głębokie przyleganie do podłoża, możliwość malowania jak akwarelami, co najmniej 36 sztuk o dł. 4,6 cm 

i śr. 1,4 cm - 3 OPAKOWANIA.

sztuka 8,00

262

cekiny Cekiny w kształcie np.. gwiazdki do dekorowania - różne zestawy. ZESTAW co najmniej:

• 4 różne rodzaje

• 5 kolorów

• wielkość od 0,4 cm do 5 cm

• 25 g
sztuka 5,00

263

gra memory - emocje W skład zestawu do gry wchodzi 40 elementów (40 x 80 mm) zawierających wizerunki zwierzątek wyrażających rozmaite emocje oraz polskojęzyczna instrukcja wraz z 

propozycjami zabaw. Gra umieszczona jest skrzynce wykonanej z drewna, posiadającej wysuwane wieczko. Wymiary skrzynki około: 23 x 10,5 x 5,5 cm. RÓŻNE RODZAJE

sztuka 6,00
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264

gry  1. Szachy klasyczne drewniane. Zestaw składa się z:

planszy - wymiary co najmniej 26 x 26 x1 cm, pionków - 32 sztuki.Plansza z drewna to jednocześnie pudełko na pionki. ( 1 sztuka).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Kalambury - Gra planszowa, polegająca na odgadywaniu wylosowanych haseł za pomocą wyrazów bliskoznacznych, słów o przeciwnym znaczeniu lub innych określeń. 

Zawartość pudełka:

- plansza,

- 495 kart z hasłami,

- 4 pionki,

- kostka,

- notes do podliczania punktów,

- instrukcja. (2 sztuki)

sztuka 12,00

265
klocki typu jenga Zestaw tworzy co najmniej 51 klocków wykonanych z bezsękowego drewna bukowego. Wymiary klocków co najmniej: 7,5 x 1,5 x 2,5 cm

sztuka 10,00

266
zestaw piłeczek - emocje Zestaw 6 kolorowych piłeczek o średnicy 10 cm z twarzami przedstawiającymi różne emocje.

zestaw 8,00

267

zestaw zdjęć - emocje Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych emocji. Bardzo szczegółowe i wyraźne, w sposób jednoznaczny obrazują stan emocjonalny bohaterów. Do ćwiczeń 

językowych wzbogacających słownictwo, tworzenia opowiadań, rozwijania umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. ZESTAW co najmniej: 22 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 

zestaw 6,00

268

zestaw zdjęć - rodzina Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. Do ćwiczeń językowych oraz układania opowiadań. Zdjęcia przedstawiające różne rodziny. ZESTAW co 

najmniej: 24 zdjęcia o wym. 21,5 x 14 cm

zestaw 3,00

269
zestaw zdjęć - ludzie i emocje Pakiety zdjęć. Całość umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.

ZESTAW nie mniej niż 90 zdjęć o wym. 14 x 21,5 cm zestaw 3,00

270 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 12,00

271

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 100,00

272

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 50,00

273

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 50,00

274

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 25,00

275
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 38,00

276 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 38,00

277
ołówki do malowania twarzy Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne przeznaczone do rysowania po skórze. Gruby rysik o średnicy co najmniej 6,25 mm, niełamliwy i bardzo wytrzymały. Minimum 6 

kolorów sztuka 7,00

278
farby do malowania twarzy Miękkie farbki do malowania twarzy.ZESTAW co najmniej 6 różnych kolorów x 6 ml,  pędzelek,  gąbka 

sztuka 8,00

279 plastelina Opakowanie co najmniej 24 różne kolory sztuka 12,00

280 plastelina kreatywna w metalowym opakowaniu - różne rodzaje sztuka 20,00

281

farby witrażowe Zestaw farbek pozwala na wykonanie swoich własnych witraży. Wystarczy wykonać szkic, wypełnić go farbą , można przyklejać do różnych powierzchni (np. szkła). Po 

wyschnięciu farbki lśnią i są gładkie w dotyku. ZESTAW co najmniej:

• 8 farbek witrażowych 10 ml

• farba do malowania konturu 10 ml

• farba z efektem spękania 10 ml

• arkusz ze wzorami

• 2 kalki 

sztuka 25,00
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Gminazjum w Paterku
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kredki ZESTAW 1. - 18 kolorów  • dł. co najmniej 15 cm • śr. rysika 0,5 cm -8 OPAKOWAŃ ZESTAW 2. -  12 kolorów • dł.  co najmniej 17,8 cm • śr. rysika 0,3 cm - 8 OPAKOWAŃ                                                                                                                                                                                                                                                

ZESTAW 3 - Wysokiej jakości pastele suche. Nie kruszące się, dające głębokie przyleganie do podłoża, możliwość malowania jak akwarelami, co najmniej 36 sztuk o dł. 4,6 cm 

i śr. 1,4 cm - 7 OPAKOWAŃ

sztuka 20,00

283

cekiny Cekiny w kształcie np.. gwiazdki do dekorowania - różne zestawy. ZESTAW co najmniej:

• 4 różne rodzaje

• 5 kolorów

• wielkość od 0,4 cm do 5 cm

• 25 g
sztuka 13,00

284

siedzisko sensoryczne - gruszki Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 

czystości.WYMIARY co najmniej: waga: 1,8 kg • 

Gimnazjum w Występie

sztuka 3,00

285

oprogramowanie wspierające terapię 

logopedyczną

Obrazkowy słownik tematyczny - Obrazkowy słownik tematyczny to multimedialny zbiór słownictwa, ułożonego w określone grupy tematyczne. 

Obrazkowy słownik tematyczny został podzielony na dwie części:

 - część pierwsza zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Zabawki, Części ciała, Kolory, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Meble,    Przybory 

szkolne, Ubrania, Sprzęt domowy, Instrumenty, Przedmioty codziennego użytku, Dom, Przyimki, Zaimki;

 - część druga składa się z następujących grup: Rodzina, Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Pogoda, Środki transportu, Czas, Emocje,      Przymiotniki, Przysłówki, 

Zawody, Sport, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów. Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub 

animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku) oraz wiele różnego rodzaju ćwiczeń o zróżnicowanym poziomie trudności, a także zadań z użyciem tekstu, służących jego 

utrwalaniu. 

Materiał zawarty w programie podzielony został na:

 - część do pracy indywidualnej (jednostanowiskowej), przeznaczoną do pracy z jednym uczniem/pacjentem;

 - część do pracy w grupie, którą przy wspomaganiu rzutnika multimedialnego można zastosować podczas zajęć grupowych (zawiera funkcjonalny panel, dzięki  - któremu 

terapeuta może ingerować w treść zasobów prezentowanych na ekranach, modyfikując je według własnych potrzeb).

wszystkie szkoły (SP Nr 

3, SP Nr 2, SP Paterek, 

SP Ślesin, Gimnazjum 

Paterek, Gminazjum 

Ślesin, Gimnazjum 

Występ, Gimnazjum 

Potulice)

sztuki 8,00

Szkoła Podstawowa i 

Gminazjum w Paterku
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oprogramowanie wspierające diagnoze 

funkcjonalną i możliwości poznania

Program: Dysleksja to multimedialny program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart 

pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. Dzięki opiniom i uwagom uzyskanym od użytkowników i konsultantów 

najnowsza wersja programu ma przyjazną szatę graficzną oraz zawiera tradycyjne pomoce dydaktyczne.  Dysleksja jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach 

terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. Program pomaga 

w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów: z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, różnymi formami 

nadpobudliwości (np. ADHD),  problemami ze spektrum autyzmu. Dzięki Aplikacji nauczyciela przeprowadzisz szereg diagnoz, zaplanujesz zajęcia z uczniami wymagającymi 

wsparcia, zarejestrujesz ich wyniki oraz przeanalizujesz efekty pracy z uczniem. Celnie zdiagnozujesz, jakiego wsparcia potrzebują Twoi uczniowie Gotowe diagnozy testy 

diagnostyczne, przygotowane przez zespół specjalistów, pozwalają nauczycielowi lub terapeucie na sprawdzenie: funkcji językowych, funkcji wzrokowych,  pamięci,  

myślenia. Program wykorzystujey powszechnie uznaną metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to 

metoda przeznaczona do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym, w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, 

słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Dzięki programowi uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę opanować umiejętności:  

koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania,   pisania poprawnego ortograficznie.

Ćwiczenia przygotowane  w kilku wersjach, o różnych stopniach trudności, dla zapewnia możliwość ich dostosowania do wieku i poziomu umiejętności, a także 

wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć.

 Program zawiera co najmniej : 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,  436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,  22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i 

zabaw 219 kart pracy

Zestaw Dysleksja zawiera: płytę DVD-ROM z programem,  poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,  wydrukowany komplet kart pracy – aż 184 karty,  komplet 

kolorowych naklejek, zestaw pomocy tradycyjnych – Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe.

wszystkie szkoły (SP Nr 

3, SP Nr 2, SP Paterek, 

SP Ślesin, Gimnazjum 

Paterek, Gminazjum 

Ślesin, Gimnazjum 

Występ, Gimnazjum 

Potulice)

sztuki 8,00

szkieletowe modele graniastosłupów i 

ostrosłupów

Graniastosłupy: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie sześciokąta

Ostrosłupy: czworościan, ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie sześciokąta  Zawartość: 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył co 

najmniej 30 cm - kłębek wełny - odważnik 50 g

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 3,00

287

bryły geometryczne 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Siatkę po złożeniu można 

umieścić w środku bryły, efekt czego doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany brył. Bryły można ponadto napełniać wodą lub materiałem sypkim (tj. ryż lub kasza) w 

celu porównywania objętości figur. Spis brył: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o 

podstawie kwadratu. Bryły i siatki wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. Zawartość: 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do 

składania, wysokość brył: 7,6 cm, umieszczone w kartonie, instrukcja metodyczna.

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 3,00
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lupa Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuka 10,00

289

mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuka 15,00

290

praparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    10 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 12 ZESTAWÓW

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 36,00

291

zestaw do preparowania Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 

nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 

pędzelek.

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 15,00

292

model szkieletu człowieka  Szkielet ludzki składający się z 200 kości. Ruchome ręce i nogi. Wierne odtworzenie szczegółów anatomicznych.

Wymiary: wys. co najmniej  85 cm. Szkielet ze statywem

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuka 1,00

293

zestaw lup z rączką Komplet 12 tradycyjnych, szklanych lup z rączką: ⌀ 50 mm – 4 szt., ⌀ 65 mm – 4 szt., ⌀ 75 mm – 4 szt. Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 5,00

294

zestaw do biodegradowalności Nowy innowacyjny zestaw zawierający pomoce dydaktyczne do nauki przyrody dla nauczycieli i uczniów. Zestaw wykorzystuje się do demonstracji biodegradowalności 

poszczególnych materiałów w różnego rodzaju substancjach ciekłych oraz stałych.

    Zestaw zawiera co najmniej:

    6 specjalnie zaprojektowanych pojemników,

    6 ramek z klipsem,

    6 ramek z otwartą ramką w kształcie klatki,

    6 ramek z zamkniętym pojemniczkiem,

    6 miedzianych płytek w kształcie litery T,

    6 aluminiowych płytek w kształcie litery T,

    6 wycinków z puszki aluminiowej w kształcie litery T,

    6 kartoników w kształcie litery T,

    6 rozpuszczalnych w zimnej wodzie płytek plastikowych,

    6 rozpuszczalnych w ciepłej wodzie płytek plastikowych,

    6 szybko biodegradujących kawałków taśmy filmowej.

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 3,00

295

igła magnetyczna Najprostszy model kompasu do doświadczeń magnetycznych, testowania pola magnetycznego oraz wyznaczania kierunków geograficznych. Igła magnetyczna zawieszona na 

podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym.

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuka 5,00

296

kompas przenośny Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania. Średnica 5cm Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuka 25,00
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obserwatoria 1. Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest lupa. Złapane owady, pływające rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć i przenieść. 

Wieczko posiada otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje się do obserwacji wodnych 

stworzonek w ich naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda się do przenoszenia ich. wiaderko z lupką  co najmniej 30 

cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja - 10 ZESTAWÓW                                                                                                                                                    2. Dzieci obserwują owady i 

poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada z 

obserwatorium. W zestawie: Lupa, siatka, instrukcja

Wym. obserwatorium co najmniej  20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome - 10 ZESTAWÓW 

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 20,00

298

podziemny odkrywca - małe laboratorium Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz obserwację 

zachowań mieszkańców ziemi np. dżdżownic. wym. co najmniej  40 x 18 x 6 cm

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

zestaw 15,00

299

mapa fizyczna 1. Świat - skala: 1:28 mln, wym. co najmniej 140 x 100 cm, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.  - 4 SZTUKI        2 Europa - skala: 1:4,5 mln, wym. co najmniej 

140 x 100 cm, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.  - 3 SZTUKI      3. Polska - mapa ścienna laminowana dwustronnie, oprawiona w rurki PCVwym. co najmniej 

100 x 120 cm  3 SZTUKI

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuki 10,00

300
wiatromierz Przyrząd umożliwiajacy pomiar kierunku i prędkości wiatru. Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle sztuki 3,00

301

model układu słonecznego Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu. System planetarny (9 Planet): Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest 

podświetlane

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle

sztuki 2,00

302

tektura falista kolorowa brokat Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. pokryta kolorowym, mieniącym się brokatem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 

cm). 1 arkusz w rolce - RÓŻNE KOLORY

sztuki 15,00

tektura falista z nadrukiem Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. z kolorowym nadrukiem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 cm).  1 arkusz w rolce 

RÓŻNE WZORY

sztuki 5,00

tektura falista kolorowa Tektura falista dwuwarstwowa wysokiej jakości. Arkusz o wymiarach 50x70cm. RÓŻNE KOLORY

5,00

kula styropianowa Kula średnicy 7cm pełna w środku, wykonana z wysokiej jakości polskiego styropianu, do ozdabiania różnymi technikami. Styropian średniej twardości dający się obrabiać 

drobnym papierem ściernym. Świetnie nadaje się do malowania (zwłaszcza farbami akrylowymi). Dekorować ją można także oklejając różnymi ozdobami, zdobić brokatem,  

szpilkami, koralikami, tasiemkami etc.

waga przeliczeniowa 1szt ok.  = 43g (0,043kg)

sztuki 300,00

kółka do origami Zestaw mix kolorowy  -  po nie mniej niż: 100 szt. o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm

• 300 szt. o śr. 57 mm

• 400 szt. o śr. 47 mm

• 600 szt. o śr. 30 mm

• 1000 szt. o śr. 20 mm

zestaw 5,00

kwadraty do origami Kwadraty kartonowe w różnych kolorach i wielkościach. Nie mniej niż:

• 100 szt. kwadratów o dł. boku 200, 150, 120, 100, 80, i 60 mm

•  500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm zestaw 10,00

jednokolorowy papier przestrzenny ZESTAW minimum 3 arkusze w różnych kolorach

• wym. co najmniej 20 x 33 cm zestaw 20,00

tektura strecz kolor Rozciągliwa, giętka tektura, zwiększająca swą długość, dająca dużo możliwości tworzenia. ZESTAW co najmniej 5 szt.

• wym.  Nie mniej niż 24 x 35 cm

zestaw 15,00

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 30,00

cekiny duży zestaw Różne kształty i kolory cekinów do ozdabiania prac plastycznych. W plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g

zestaw 10,00

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle



cekiny małe Zestaw : 1 jesień - zima - 5 SZTUK, 2. wiosna - lato - 5 SZTUK . Każdy zestaw po co najmniej 7 torebek z różnymi wzorami

• 40 g

zestaw 10,00

Konfetti opalizujące Drobinki folii mieniącej się na różne kolory, do ozdabiania prac plastycznych. Zestaw co najmniej 170 g

zestaw 10,00

Grube druciki kreatywne długie Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 

pluszowe obrazy. Zestaw co najmniej  100 szt.

• wym. 1,5 x 50 cm

• różne kolory

zestaw 10,00

farby fluorescencyjne Zestaw farb fluorescencyjnych w co najmniej 6 kolorach.

• 6 szt.

• poj. nie mniej niż 20 ml

zestaw 10,00

303

Języki obce - konwersacja 1.Program obejmuje co najmniej:

• 4 działy tematyczne – transport, sport,

  ubrania, pogoda

• ponad 300 najczęściej używanych wyrażeń

• około 100 praktycznych ćwiczeń

• całość w języku angielskim i niemieckim - 10 SZTUK                         2. Alfabet angielski - program interaktywny. 

Program obejmuje:

• 39 stron wymowy

• 4 poziomy ćwiczeń praktycznych

• przygotowany w celu poznania podstawowych prawideł  wymowy języka angielskiego - 5 SZTUK                                                 3. Niemieckie czasowniki - zdjęcia z podpisami. 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami czynności oraz odpowiadające im podpisy w języku niemieckim. Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury.

Zawartość co najmniej:

108 kartoników z fotografiami (7 x 7cm)

108 kartonikow z podpisami (3 x 7 cm)

instrukcja

trwałe kartonowe pudełko z przegródkami - 5 sztuk

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

zestaw 20,00

304

lupa Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

sztuka 30,00

305

mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

sztuka 20,00

306

preparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  5 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     5 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    10 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 10 ZESTAWÓW

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

zestaw 30,00

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Nakle



307

zestaw do preparowania Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 

nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 

pędzelek.

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

zestaw 20,00

308

odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

zestaw 1,00

309

szkło laboratoryjne Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się  co najmniej z 40 pozycji. Zestaw 

tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej.

Specyfikacja zestawu co najmniej:                                                                                Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt.,Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 

1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 

200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt.,  Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt.,  Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt, Pipeta wielomiarowa - 5 

ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt.,  Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt.,  

Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt.,  Zlewka - 250 ml - 2 szt.,  Zlewka - 400 ml - 1 szt., 

Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt.,  Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt.,  Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 

ml - 2 szt.,  Nożyczki -1 szt.,   Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt.,  Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt.,  Tryskawka 

polietylenowa - 250 ml - 1 szt.,  Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt.. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do 

probówek - 3 szt., Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt.

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

zestaw 2,00

310

mobilna stacja pogodowa Zestaw trzech pogodowych urzadzeń pomiarowych w poręcznej walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr - do pomiaru wilgotności, 

termometr - do pomiaru temperatury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Z tyłu zamykany schowek z 3 podstawkami, na których opiera się urządzenia po wyjęciu 

ich z walizki

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

sztuka 12,00

311

wagi szalkowe Waga szkolna szalkowa z odważnikami  co najmniej 500g Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

sztuka 10,00

312

waga elektroniczna Waga laboratoryjna 0,1-1kg elektroniczna. Duża waga laboratoryjna z nowoczesnym wyglądem

wykonana z trwałego PCV.

Zakres pomiaru od 0,1g, wyświetlacz LCD o wymiarach 5x2cm.

Zasilanie bateryjne 2x1,5AA nie wymaga podłaczenia do prądu. Wymiary 20x15x5 szerokość

szalki 15cm.

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

sztuka 5,00

313 nożyczki szkolne wymiary 14 cm sztuka 100,00

314 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 20,00

315

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 100,00

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle



316

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 50,00

317

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 50,00

318

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 50,00

319
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 38,00

320 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 38,00

321

papier A4 (ryza) kolorowy RÓŻNE KOLORY Format: A4

Gramatura: 80g/m2

Klasa papieru: A

Opakowanie: ryza = 500 arkuszy sztuka 10,00

322

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 10,00

323

tektura falista kolorowa brokat Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. pokryta kolorowym, mieniącym się brokatem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 

cm). 1 arkusz w rolce - RÓŻNE KOLORY

sztuki 10,00

324

tektura falista z nadrukiem Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. z kolorowym nadrukiem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 cm).  1 arkusz w rolce 

RÓŻNE WZORY

sztuki 5,00

325
tektura falista kolorowa Tektura falista dwuwarstwowa wysokiej jakości. Arkusz o wymiarach 50x70cm. RÓŻNE KOLORY

5,00

326

kula styropianowa Kula średnicy 7cm pełna w środku, wykonana z wysokiej jakości polskiego styropianu, do ozdabiania różnymi technikami. Styropian średniej twardości dający się obrabiać 

drobnym papierem ściernym. Świetnie nadaje się do malowania (zwłaszcza farbami akrylowymi). Dekorować ją można także oklejając różnymi ozdobami, zdobić brokatem,  

szpilkami, koralikami, tasiemkami etc.

waga przeliczeniowa 1szt ok.  = 43g (0,043kg)

sztuki 200,00

327

kółka do origami Zestaw mix kolorowy  -  po nie mniej niż: 100 szt. o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm

• 300 szt. o śr. 57 mm

• 400 szt. o śr. 47 mm

• 600 szt. o śr. 30 mm

• 1000 szt. o śr. 20 mm

zestaw 4,00

328

kwadraty do origami Kwadraty kartonowe w różnych kolorach i wielkościach. Nie mniej niż:

• 100 szt. kwadratów o dł. boku 200, 150, 120, 100, 80, i 60 mm

•  500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm zestaw 5,00

329
jednokolorowy papier przestrzenny ZESTAW minimum 3 arkusze w różnych kolorach

• wym. co najmniej 20 x 33 cm zestaw 20,00

330

tektura strecz kolor Rozciągliwa, giętka tektura, zwiększająca swą długość, dająca dużo możliwości tworzenia. ZESTAW co najmniej 5 szt.

• wym.  Nie mniej niż 24 x 35 cm

zestaw 15,00

331

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 30,00

332
cekiny duży zestaw Różne kształty i kolory cekinów do ozdabiania prac plastycznych. W plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g

zestaw 10,00

333

cekiny małe Zestaw : 1 jesień - zima - 5 SZTUK, 2. wiosna - lato - 5 SZTUK . Każdy zestaw po co najmniej 7 torebek z różnymi wzorami

• 40 g

zestaw 10,00

334
Konfetti opalizujące Drobinki folii mieniącej się na różne kolory, do ozdabiania prac plastycznych. Zestaw co najmniej 170 g

zestaw 10,00

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle



335

Grube druciki kreatywne długie Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 

pluszowe obrazy. Zestaw co najmniej  100 szt.

• wym. 1,5 x 50 cm

• różne kolory

zestaw 10,00

336

farby fluorescencyjne Zestaw farb fluorescencyjnych w co najmniej 6 kolorach.

• 6 szt.

• poj. nie mniej niż 20 ml

zestaw 10,00

337

tektura falista kolorowa brokat Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. pokryta kolorowym, mieniącym się brokatem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 

cm). 1 arkusz w rolce - RÓŻNE KOLORY

sztuki 10,00

338

tektura falista z nadrukiem Dwuwarstwowa, ozdobna, kolorowa tektura falista tzw. mikro-fala. z kolorowym nadrukiem. Nadaje się do wycinania i klejenia. Format: B2 (50 x 70 cm).  1 arkusz w rolce 

RÓŻNE WZORY

sztuki 5,00

339
tektura falista kolorowa Tektura falista dwuwarstwowa wysokiej jakości. Arkusz o wymiarach 50x70cm. RÓŻNE KOLORY

5,00

340

kula styropianowa Kula średnicy 7cm pełna w środku, wykonana z wysokiej jakości polskiego styropianu, do ozdabiania różnymi technikami. Styropian średniej twardości dający się obrabiać 

drobnym papierem ściernym. Świetnie nadaje się do malowania (zwłaszcza farbami akrylowymi). Dekorować ją można także oklejając różnymi ozdobami, zdobić brokatem,  

szpilkami, koralikami, tasiemkami etc.

waga przeliczeniowa 1szt ok.  = 43g (0,043kg)

sztuki 200,00

341

kółka do origami Zestaw mix kolorowy  -  po nie mniej niż: 100 szt. o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm

• 300 szt. o śr. 57 mm

• 400 szt. o śr. 47 mm

• 600 szt. o śr. 30 mm

• 1000 szt. o śr. 20 mm

zestaw 4,00

342

kwadraty do origami Kwadraty kartonowe w różnych kolorach i wielkościach. Nie mniej niż:

• 100 szt. kwadratów o dł. boku 200, 150, 120, 100, 80, i 60 mm

•  500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm zestaw 5,00

343
jednokolorowy papier przestrzenny ZESTAW minimum 3 arkusze w różnych kolorach

• wym. co najmniej 20 x 33 cm zestaw 20,00

344

tektura strecz kolor Rozciągliwa, giętka tektura, zwiększająca swą długość, dająca dużo możliwości tworzenia. ZESTAW co najmniej 5 szt.

• wym.  Nie mniej niż 24 x 35 cm

zestaw 15,00

345

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 30,00

346
cekiny duży zestaw Różne kształty i kolory cekinów do ozdabiania prac plastycznych. W plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g

zestaw 10,00

347

cekiny małe Zestaw : 1 jesień - zima - 5 SZTUK, 2. wiosna - lato - 5 SZTUK . Każdy zestaw po co najmniej 7 torebek z różnymi wzorami

• 40 g

zestaw 10,00

348
Konfetti opalizujące Drobinki folii mieniącej się na różne kolory, do ozdabiania prac plastycznych. Zestaw co najmniej 170 g

zestaw 10,00

349

Grube druciki kreatywne długie Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 

pluszowe obrazy. Zestaw co najmniej  100 szt.

• wym. 1,5 x 50 cm

• różne kolory

zestaw 10,00

350

farby fluorescencyjne Zestaw farb fluorescencyjnych w co najmniej 6 kolorach.

• 6 szt.

• poj. nie mniej niż 20 ml

zestaw 10,00

Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nakle

Gimnazjum w Występie



351

klocki konstrukcyjne Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji • 30-stronicowa książeczka z przykładowymi konstrukcjami • 257 elem. o wym. od 2,5 x 1 x 

1,5 cm do 16,2 x 2 x 2 cm

Gimnazjum w Występie

zestaw 5,00

352
lupa Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. Gimnazjum w Występie

sztuka 30,00

353

mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Gimnazjum w Występie

sztuka 15,00

354

preparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  5 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     5 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    10 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 10 ZESTAWÓW

Gimnazjum w Występie

zestaw 30,00

355

zestaw do preparowania Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 

nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 

pędzelek.

Gimnazjum w Występie

zestaw 30,00

356

odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

Gimnazjum w Występie

zestaw 2,00



357

szkło laboratoryjne Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się  co najmniej z 40 pozycji. Zestaw 

tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej.

Specyfikacja zestawu co najmniej:                                                                                Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt.,Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 

1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 

200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt.,  Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt.,  Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt, Pipeta wielomiarowa - 5 

ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt.,  Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt.,  

Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt.,  Zlewka - 250 ml - 2 szt.,  Zlewka - 400 ml - 1 szt., 

Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt.,  Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt.,  Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 

ml - 2 szt.,  Nożyczki -1 szt.,   Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt.,  Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt.,  Tryskawka 

polietylenowa - 250 ml - 1 szt.,  Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt.. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do 

probówek - 3 szt., Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt.

Gimnazjum w Występie

zestaw 2,00

358

termometry Ekonomiczny komplet 10 termometrów uczniowskich. 

Termometry są wytrzymałe i nietoksyczne, gdyż nie zawierają rtęci.  Uczniowie mogą badać temperaturę wrzenia różnych cieczy (skala -30 do +120 C). Zawartość: 10 szt.

Gimnazjum w Występie

zestaw 5,00

359
waga szalkowa Waga szkolna szalkowa z odważnikami  co najmniej 500g Gimnazjum w Występie

sztuka 15,00

360

waga elektroniczna Waga laboratoryjna 0,1-1kg elektroniczna. Duża waga laboratoryjna z nowoczesnym wyglądem

wykonana z trwałego PCV.

Zakres pomiaru od 0,1g, wyświetlacz LCD o wymiarach 5x2cm.

Zasilanie bateryjne 2x1,5AA nie wymaga podłaczenia do prądu. Wymiary 20x15x5 szerokość

szalki 15cm.

Gimnazjum w Występie

sztuka 2,00

361
okulary ochronne Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. Gimnazjum w Występie

sztuka 80,00

362

bryły geometryczne 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Siatkę po złożeniu można 

umieścić w środku bryły, efekt czego doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany brył. Bryły można ponadto napełniać wodą lub materiałem sypkim (tj. ryż lub kasza) w 

celu porównywania objętości figur. Spis brył: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o 

podstawie kwadratu. Bryły i siatki wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. Zawartość: 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do 

składania, wysokość brył: 7,6 cm, umieszczone w kartonie, instrukcja metodyczna.

Gimnazjum w Występie

zestaw 5,00

363

plansze matematyczne Plansze dydaktyczne pomocne podczas nauki matematyki w gimnazjum. Zestaw składa się z co najmniej 13 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe 

plansz o wymiarach 70cm x 100cm.

Tematyka plansz:

    Funkcja liniowa

    Własności funkcji liniowej

    Wzory skróconego mnożenia

    Procent

    Potęgowanie i pierwiastkowanie

    Czworokąty

    Trójkąty

    Pola i objętości figur przestrzennych

    Graniastosłupy

    Ostrosłupy

    Bryły obrotowe

    Rodzaje katów płaskich

    Twierdzenie Pitagorasa

Gimnazjum w Występie

zestaw 2,00



364

plansze matematyczne Plansze dydaktyczne pomocne podczas nauki matematyki w gimnazjum. Zestaw składa się z co najmniej 13 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe 

plansz o wymiarach 70cm x 100cm.

Tematyka plansz:

    Funkcja liniowa

    Własności funkcji liniowej

    Wzory skróconego mnożenia

    Procent

    Potęgowanie i pierwiastkowanie

    Czworokąty

    Trójkąty

    Pola i objętości figur przestrzennych

    Graniastosłupy

    Ostrosłupy

    Bryły obrotowe

    Rodzaje katów płaskich

    Twierdzenie Pitagorasa

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 3,00

365

gry matematyczne 1. gra edujkacyjna - bingo. Szybka gra utrwalająca tabliczkę mnożenia. Zadaniem dzieci jest ułożyć z kart liczbowych 3 równania na mnożenie. Wygrywa ten, kto ułoży je 

pierwszy. Zawartość: 90 kart liczbowych, instrukcja 3 SZTUKI                                2. gra edukacyjna do badania podzielności liczb. Gra do badania podzielności liczb i 

wyszukiwania liczb pierwszych. Zawartość: 24 duże trójkąty niebieskie (bok 8 cm) - 45 średnich trójkątów (bok 6 cm) - 95 małych czerwonych trójkątów (bok 3 cm) - łącznie 

164 elementy z pianki – instrukcja. - 3 SZTUKI                                                 3. Matematyczna gra edukacyjna. Zasdy gry: losując kolejno z worka cyfry i znaki działań 

matematycznych, gracze starają się ułożyć jak najszybciej działanie, którego wynikiem jest jedna z liczb przedstawiona na odkrytej karcie.Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej 

prawidłowych działań. Gra zmusza do myślenia, jest emocjonującą zabawą i zarazem znakomitym treningiem liczenia - 3 SZTUKI.

Gimnazjum w 

Potulicach

sztuki 9,00

366 nożyczki szkolne wymiary 14 cm sztuka 100,00

367 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 20,00

368

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 100,00

369

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 50,00

370

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 50,00

371

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 50,00

372
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 38,00

373 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 38,00

374

papier A4 (ryza) kolorowy RÓŻNE KOLORY Format: A4

Gramatura: 80g/m2

Klasa papieru: A

Opakowanie: ryza = 500 arkuszy sztuka 10,00

375

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 10,00

Gimnazjum w 

Potulicach



376

instrumenty muzyczne 1. Flety bambusowa - 2 SZTUKI                                                                                                                               2. Bęben szamański (min. 40 cm) - 1 SZTUKA,                                           3. 

gitara elektroakustyczna - Pudło w kształcie Dreadnought / Western. Progi - 20 medium, mosiężne. Klucze - Die-Cast, chromowane. Menzura - 643 mm. Wykończenie - 

czarne, połysk. Produkt posiada próbkę MP3 1 SZTUKA,                                                     4. Marakasy - 2 SZTUKI

Gminazjum w 

Potulicach

zestaw 1,00

377

lupa Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. Gminazjum w 

Potulicach

sztuka 30,00

378

mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Gminazjum w 

Potulicach

sztuka 15,00

379

preparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    6 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 6 ZESTAWÓW

zestaw 26,00

380

odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

zestaw 2,00



382

pojemniki do obserwacji Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę, która pomaga 

w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 30,00

383

waga szalkowa Waga szkolna szalkowa z odważnikami  co najmniej 500g Gimnazjum w 

Potulicach

sztuki 15,00

384

waga elektroniczna Waga laboratoryjna 0,1-1kg elektroniczna. Duża waga laboratoryjna z nowoczesnym wyglądem

wykonana z trwałego PCV.

Zakres pomiaru od 0,1g, wyświetlacz LCD o wymiarach 5x2cm.

Zasilanie bateryjne 2x1,5AA nie wymaga podłaczenia do prądu. Wymiary 20x15x5 szerokość

szalki 15cm.

Gimnazjum w 

Potulicach

sztuki 5,00

1. Mózg - Kolorowy 3 częściowy model mózgu naturalnych rozmiarów. Model ten składa się z kolorowych części mózgowia, mogących występowac oddzielnie.  Model umieszczony na 

podstawce. Wielkość: wymiar naturalny; waga: ok. 450 g; 2. Wątroba człowieka z trzustką i dwunastnicą -   Model przestrzenny 3 – częściowy ludzkiej wątroby wraz z ułożonymi względem 

niej trzustką i dwunastnicą. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Model umieszczony jest na podstawie ułatwiającej ekspozycję. Model ma doskonale zaznaczony przebieg naczyń 

doprowadzających i odprowadzających krew do wątroby oraz unaczynienie wszystkich trzech narządów. 3. Model oka ludzkiego- sześciokrotnie powiększony , 6 - częściowy .

Model umieszczony został na stojaku z podstawką co ułatwia ekspozycję. Widoczne umięśnienie i unerwienie części szczegółowej budowy narządu wzroku wraz z rozmieszczeniem naczyń 

krwionośnych. Składowe części, takie jak rogówka, tęczówka i soczewka oraz ciało szkliste są wyjmowane. Wymiary nie mniej niż:  oko -- 17x17cm, oko z podstawą -- 26cm  4. Model ucha 

ludzkiego powiększony 5 - krotnie. Wymiary co najmniej: długość podstawy - 34 cm , szerokość - 17 cm , wysokość modelu - 24 cm. Bardzo duży model ludzkiego ucha powiększony , z 

tworzywa sztucznego na podstawie, składający się z 6 części. Pokazuje trzy główne części organu słuchowego (ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne) oraz pozycje 

równoważnych organów ludzkiego ciała. 5. Model skóry - Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry pokazuje warstwy naskórka oraz trzy warstwy  widoczne pod mikroskopem, z 

uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidacznia: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, 

naczynia krwionośne.  Powiekszenie 70 razy. Model umieszczono na podstawie co najmniej: wymiary 25 x 13 cm. Wysokość:  25 cm 

6. Przekrój głowy - Naturalnej wielkości model przekroju strzałkowego oraz poziomego pozwala na zapoznanie się z budową wewnętrzną głowy i szyi. Porównanie przedniego i środkowego 

przekroju daje możliwość lepszego rozumienia budowy anatomicznej głowy i szyi. Model umieszczony jest na tablicy. Wymiary ok.:  33x23x5 7. Serce model duży 3 częściowy. Wykonany w 

powiększeniu model budowy ludzkiego serca. Model pokazuje również najważniejsze naczynia wychodzące i dochodzące do serca oraz miejsca, w których się zaczynają i kończą układ 

krwionośny mały i duży. Po zdjęciu przedniej ściany serca można zapoznać się z budową wewnętrzną: komorami i przedsionkami , doskonale widoczne naczynia krążenia wieńcowego. 

Model został umiesczony na podstawce z tworzywa sztucznego. Wymiary co najmniej: 18/15/31 cm; waga: około 1.35 kg;  8. Naturalnego rozmiaru model układu oddechowego ukazujący 

narządy klatki piersiowej  z możliwością łatwego wyjmowania elementów takich jak: lewe i prawe płuco oraz dwu częściowe serce. Model umieszczony jest na stabilnej  podstawie, a 

elementy modelu można łatwo wyjąć do demonstracji. Wyjmowane są  przednie połowy płuc i 2 elementowe serce. Wymiary nie mniej niż :20/10/36  Waga:około 1650 g  9. Model nerki w 

rozmiarze rzeczywistym  - 2 częściowy.Stabilna podstawa modelu gwarantuje łatwą ekspozycje . Opis produktu: Model nerki z nadnerczem w rozmiarze rzeczywistym (2 częściowy) - model  

przedstawiający szczegółowo elementy jej budowy, takie jak: nadnercza, górna częśc moczowodów, rdzeń nadnerczy, naczynia korowe.

Model łatwo można rozdzielic na dwie połowy co ułatwia jego omówienie. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Doskonały model do ekspozycji dzieki stabilnej podstawie. 10.Model przekroju miednicy żeńskiej - model dwuczęściowy. Pomoc dydaktyczna z tworzywa sztucznego.  Model umieszczono 

na podstawie. PO JEDNEJ SZTUCE Z KAŻDEGO MODELU

 

sztuka 10,00

modele części ludzkich Gimnazjum w 

Potulicach

381



386

szkło laboratoryjne Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się  co najmniej z 40 pozycji. Zestaw 

tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej.

Specyfikacja zestawu co najmniej:                                                                                Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt.,Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 

1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 

200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt.,  Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt.,  Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt, Pipeta wielomiarowa - 5 

ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt.,  Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt.,  

Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt.,  Zlewka - 250 ml - 2 szt.,  Zlewka - 400 ml - 1 szt., 

Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt.,  Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt.,  Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 

ml - 2 szt.,  Nożyczki -1 szt.,   Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt.,  Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt.,  Tryskawka 

polietylenowa - 250 ml - 1 szt.,  Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt.. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do 

probówek - 3 szt., Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt.

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00

plansze przyrodnicze 1. Plansze do przyrody, zestaw 17 plansz dydaktycznych - Zestaw zawiera 17 plansz formatu 100 x 70 cm. Wykonanie folia strukturalna, każda plansza oprawiona jest w listewki metalowe - 

górną i dolną przystosowane do zawieszenia. Wykaz plansz:

1. Płazy i gady chronione

2. Ssaki chronione i łowne

3. Ptaki śpiewające

4. Ptaki drapieżne i sowy

5. Ptaki wodne

6. Ryby

7. Owady

8. Owady szkodniki

9. Motyle

10. Mieszkańcy Bałtyku

11. Mieszkańcy jezior

12. Mieszkańcy lasów

13. Mieszkańcy pól i łąk

14. Mieszkańcy Tatr

15. Piętrowość w górach

16. Piętrowość w lesie

17. Sieci i łańcuchy pokarmowe        1ZESTAW                                                                    2. Anatomia człowieka zestaw 20 plansz dydaktycznych 100 x 70 cm. Zestaw zawiera 20 plansz formatu 

100 x 70 cm. Wykonanie folia strukturalna, każda plansza oprawiona jest w listewki metalowe - górną i dolną przystosowane do zawieszenia. Tytuły plansz:

1. Czaszka człowieka

2. Gruczoły i hormony

3. Układ mięśniowy

4. Mózg człowieka

5. Układ pokarmowy

6. Ciąża i rozwój płodu

7. Budowa serca

8. Szkielet człowieka

9. Transport tlenu

10. Układ oddechowy

11. Układ krwionośny

12. Układ moczowy

13. Układ nerwowy

14. Układ rozrodczy - żeński, męski

15. Zapłodnienie

16. Zmysły człowieka - ucho, oko

17. Skóra, włosy, paznokcie

18. Komórki i tkanki (zwierzęce i roślinne)

19. Pasożyty człowieka (glista ludzka, malaria, tasiemiec).

20. Bakterie i wirusy 1 ZESTAW

385

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00
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odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00
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szkolny zestaw siłomierzy

Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw zawiera siłomierze (dynamometry): Siłomierze: 1N, 5N, 10N, 20N, 50N. Całość zapakowana w 

plastikowym kuferku.

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00
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zestaw obwodów elektrycznych Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń 

elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane:  żarówki /2 rodz./ na 

podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki 

baterii.

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00
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zestaw tablic fizycznych 1.  Zestaw zawiera 13 następujących tablic:

• przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych

• wielkości podstawowe i uzupełniające układu SI

• skale temperatur Celsjusza i Kelvina

• prawo Pascala

• zastosowanie dźwigni

• gęstość wybranych substancji

• właściwości wody i lodu

• zmiany stanu skupienia

• prędkości liniowe

• prawo Archimedesa

• warunki pływania ciał

• klasyfikacja ruchów postępowych                                                              2 Plansze fizyczno - chemiczne - Zestaw co najmniej 14 plansz formatu 100 x 70 cm w oprawie gotowej do zawieszenia. 

Wykonanie: folia strukturalna

Wykaz plansz:

1. Skala elektroujemności według Paulinga

2. Układ okresowy pierwiastków

3. Jednostki Układu SI

4. Wiązania chemiczne

5. Zasady dynamiki

6. Maszyny proste

7. Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli

8. Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)

9. Kwasy nieorganiczne (tlenowe)

10. Budowa materii

11. Jednostki miar - przeliczanie

12. Optyka geometryczna

13. Związki nieorganiczne

14. Węglowodory

Gimnazjum w 

Potulicach

zestaw 2,00
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kalkulator Kalkulator wyposażony jest w podwójne zasilanie: ogniwo słoneczne lub baterie (umieszczone). Wygodne przyciski obejmują oprócz czterech podstawowych działań 

arytmetycznych, także trzy przyciski pamięci (M+, M-, MRC), obliczenie pierwiastka i procentowe. Wyświetlacz LCD 8-cyfrowy.Zawartość: 1 kalkulator uczniowski (wym. co 

najmnie 112 x 86 mm)

Gimnazjum w Paterku

sztuka 25,00
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plansze matematyczne Plansze dydaktyczne pomocne podczas nauki matematyki w gimnazjum. Zestaw składa się z co najmniej 13 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe 

plansz o wymiarach 70cm x 100cm.

Tematyka plansz:

    Funkcja liniowa

    Własności funkcji liniowej

    Wzory skróconego mnożenia

    Procent

    Potęgowanie i pierwiastkowanie

    Czworokąty

    Trójkąty

    Pola i objętości figur przestrzennych

    Graniastosłupy

    Ostrosłupy

    Bryły obrotowe

    Rodzaje katów płaskich

    Twierdzenie Pitagorasa

Gimnazjum i SP w 

Paterku

zestaw 2,00
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bryły geometryczne 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Siatkę po złożeniu można 

umieścić w środku bryły, efekt czego doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany brył. Bryły można ponadto napełniać wodą lub materiałem sypkim (tj. ryż lub kasza) w 

celu porównywania objętości figur. Spis brył: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o 

podstawie kwadratu. Bryły i siatki wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. Zawartość: 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do 

składania, wysokość brył: 7,6 cm, umieszczone w kartonie, instrukcja metodyczna.

Gimnazjum   Paterku

zestaw 5,00

394

Zestaw do pomiarów masy, temperatury, 

długości

Podstawy pomiarów waga temperatura długość.  Instrukcja zawiera opis doświadczeń, które można wykonać przy wykorzystaniu zestawu dydaktycznego. Zestaw 

przeznaczony do pracy w grupach.  Zestaw spakowany w walizce lub pudełku

Szkoła Podstawowa w 

Paterku

zestaw 1,00
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Magnetyczne przybory tablicowe z PCV Skład zestawu przyborów PCV co najmniej:

Trójkąt 60: 535 x 310 x 8

Trójkąt 45: 430x 430x 8

Kątomierz: 510 x 285 x 8

Liniał tablicowy: 1020x65 x 8

Cyrkiel tablicowy: 485 x 40 x 20 /mm/

- cyrkiel posiada w standardzie komplet wymiennych trójnogów:

. trójnóg z magnesami - 90x 90x 40 /mm/

. trójnóg z silikonowymi przyssawkami - 90x 90x 40 /mm/

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Paterku

zestaw 3,00
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mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Paterku

sztuka 15,00
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preparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    6 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 6 ZESTAWÓW

Gimnazjum w Paterku

zestaw 26,00
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zestaw do preparowania Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 

nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 

pędzelek.

Gimnazjum w Paterku

zestaw 25,00
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obserwatoria 1. Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest lupa. Złapane owady, pływające rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć i przenieść. 

Wieczko posiada otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje się do obserwacji wodnych 

stworzonek w ich naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda się do przenoszenia ich. wiaderko z lupką  co najmniej 30 

cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja - 12 ZESTAWÓW                                                                                                                                                    2. Dzieci obserwują owady i 

poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada z 

obserwatorium. W zestawie: Lupa, siatka, instrukcja

Wym. obserwatorium co najmniej  20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome - 13 ZESTAWÓW 

Szkoła Podstawowa i 

Gminazjum w Paterku

zestaw 25,00

sztuki 30,00
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gry/pakiety matematyczne 1. gra edujkacyjna - bingo. Szybka gra utrwalająca tabliczkę mnożenia. Zadaniem dzieci jest ułożyć z kart liczbowych 3 równania na mnożenie. Wygrywa ten, kto ułoży je pierwszy. Zawartość: 90 kart liczbowych, instrukcja 5 

SZTUK                              2. gra edukacyjna do badania podzielności liczb. Gra do badania podzielności liczb i wyszukiwania liczb pierwszych. Zawartość: 24 duże trójkąty niebieskie (bok 8 cm) - 45 średnich trójkątów (bok 6 

cm) - 95 małych czerwonych trójkątów (bok 3 cm) - łącznie 164 elementy z pianki – instrukcja. - 5 SZTUK                                                  3. Matematyczna gra edukacyjna. Zasdy gry: losując kolejno z worka cyfry i znaki działań 

matematycznych, gracze starają się ułożyć jak najszybciej działanie, którego wynikiem jest jedna z liczb przedstawiona na odkrytej karcie.Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej prawidłowych działań. Gra zmusza do myślenia, 

jest emocjonującą zabawą i zarazem znakomitym treningiem liczenia - 5 SZTUK.                                                                                                                   4. gra memory - mnożenie - W skład gry wchodzi 35 par kartoników 

oznaczonych na odwrocie "x razy y" lub "równa się".

Na odwrotnej stronie kartoników znajdują się odpowiednio: działania i wyniki tabliczki mnożenia do 100. Gra dla 2-8 osób. Zasady: rozkładamy wszystkie kartonki z działaniami i wynikami do spodu. Gracze losują kolejno 

dwa kartoniki i próbują zestawić je w pary. Jeśli dwa kartoniki stanowią parę, np. "2x5" i "10" gracz zabiera je i gra dalej. Jeśli kartoniki nie tworzą równania, kolejka przechodzi na następnego gracza. Zawartość: 70 

kartoników 4,3 x 4,3 cm kartoniki ze sztywnej tektury - 7 SZTUK.                                                          5. gra edukacyjne -mnożnie i dzielenie - Gra CD zawierająca szereg edukacyjnych zabaw ćwiczących mnożenie i dzielenie od 

zera do

stu, wykorzystując do tego celu łatwo zapamiętywalne przykłady - 7 SZTUK.                                                                                                                   6. krzyż geometrycznydemonstracyjny - Pomoc dydaktyczna pozwalająca 

uczniom budować wielokąty, odkrywać ich własności,

poznawać różnice i podobieństwa. Krzyż kłada się z dwóch drewnianych listw połączonych środkową śrubą, dzięki czemu zawsze powstają dwie pary kątów wierzchołkowych. Na czterech ramionach krzyża znajdują się 

kolorowe kołki, przy czym kołki tego samego koloru znajdują się w równej odległości od środka. Ułatwia to prowadzenie ćwiczeń z klasą, a także dokumentowanie wniosków przez uczniów. Zawartość: 2 drewniane listwy 

połączone metalową śrubą (dł. 100 cm) - wbudowane magnesy umożliwiają mocowanie do tablicy - 4 pasujące trwałe gumy - instrukcja - 1 SZTUKA

Szkoła Podstawowa  w 

Paterku



401

mobilna stacja pogodowa Zestaw trzech pogodowych urzadzeń pomiarowych w poręcznej walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr - do pomiaru wilgotności, 

termometr - do pomiaru temperatury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Z tyłu zamykany schowek z 3 podstawkami, na których opiera się urządzenia po wyjęciu 

ich z walizki

Szkoła Podstawowa i 

Gminazjum w Paterku

sztuka 20,00
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odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

Gimnazjum w Paterku

zestaw 1,00
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szkło laboratoryjne Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się  co najmniej z 40 pozycji. Zestaw 

tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej.

Specyfikacja zestawu co najmniej:                                                                                Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt.,Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 

1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 

200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt.,  Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt.,  Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt, Pipeta wielomiarowa - 5 

ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt.,  Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt.,  

Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt.,  Zlewka - 250 ml - 2 szt.,  Zlewka - 400 ml - 1 szt., 

Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt.,  Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt.,  Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 

ml - 2 szt.,  Nożyczki -1 szt.,   Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt.,  Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt.,  Tryskawka 

polietylenowa - 250 ml - 1 szt.,  Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt.. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do 

probówek - 3 szt., Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt.

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Paterku

zestaw 2,00

404 nożyczki szkolne wymiary 14 cm sztuka 100,00

405 papier A4 (ryza) Papier o gramaturze co najmniej 80 g/m2, 500 arkuszy sztuka 20,00

406

blok techniczny A4 biały Blok techniczny z białymi kartkami.  Gramatura co najmniej  240 g/m2 Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 100,00

407

blok techniczny A4 kolorowy Blok techniczny z kolorowymi kartkami. Gramatura co najmnie 170 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 25 kolorowych kartek.

sztuka 50,00

408

blok techniczny A3 biały Blok techniczny z białymi kartkami. Gramatura co najmniej 240 g/m2. Blok zawiera co najmniej: 10 kartek białego papieru

sztuka 50,00

409

blok kreatywny Blok kreatywny z motywami do dekoracji. Wymiary co najmniej: 21x30cm W skład zestawu wchodzi co najmniej: oryginalna kompozycja dwóch rodzajów papieru w 

zharmonizowanej kolorystyce (po 7 arkuszy wzorzystego papieru: 170 g i 80 g), 2 arkusze z motywami dekoracyjnymi, 516 naklejek  - różne rodzaje

sztuka 60,00

410
farby plakatowe - zestaw 12 sztuk w różnych kolorach w opakowaniu.  Objętość jednego pojemniczka nie mniejsza niż 10 ml.

sztuka 45,00

411 farby akwarelowe Format co najmniej: 10.0x21.0cm. Oprawa: Plastikowa. Minimum 12 kolorów sztuka 45,00

Gimnazjum w Paterku
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papier A4 (ryza) kolorowy RÓŻNE KOLORY Format: A4

Gramatura: 80g/m2

Klasa papieru: A

Opakowanie: ryza = 500 arkuszy sztuka 15,00

413

klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów (koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do wąskich szczelin.

• poj. co najmniej 60 g

sztuka 10,00

414

mikroskop sieciowy Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, 

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – 

możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, 

pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec 

na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 15,00

415

lupa Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 30,00

416

preparaty mikroskopowe 1. Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych.  7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Tkanki człowieka zdrowe minimum 20 różnych preparatów mikroskopowych.     7 ZESTAWÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Komórki roślinne – co najmniej 10 preparatów mikroskopowych.    6 ZESTAWÓW                                                                                            4. Tkanki człowieka, zmienione 

chorobotwórczo –  co najmniej 10 preparatów mikroskopowych 6 ZESTAWÓW

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 26,00

Gimnazjum w Paterku
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mikroskop dwuokularowy Mikroskop  przeznaczony jest do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym. Zastosowano nowoczesne rozwiązania takie jak:

* binookularowa głowica

* górne oraz dolne oświetlenie z regulacją natężenia światła umożliwiajace ogladanie preparatow zrowno przezroczystych jak i nie przezroczystych

* wbudowane akumulatory, które w połączeniu z oswietlaczem typu LED pozwalaja na pracę bez koniecznosci podłączania do zrodla zasilania (praca w terenie lub w pracowni szkolnej)

* mikroskop posiada ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową

* dwuwarstwowy stolik przedmiotowy oraz współosiowe śruby makro/mikro (naniesiona skala)

* wszystkie te elementy były dotychczas zarezerwowane dla drogich mikroskopów laboratoryjnych

* wyposażenie, ergonomia, mobilność a przede wszystkim cena czynią nasz mikroskop zdecydowanie najlepszą ofertą na rynku

* blokada górnego położenia stolika zabezpieczająca preparat przed zgnieceniem

* płynna regulacja natężenia światła

Dane techniczne:

- głowica okularowa dwuoczna ze skośnym wglądem 45 stopni i regulacją odległości oczu (55-75)

- obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (S)(obiektyw amortyzowany), 100x (S)(O)(obiektyw amortyzowany)(immersyjny)

- okulary: szerokokątne WF10x/18mm wyposażone we wskaźniki

- zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x- 1000x

- współosiowa obustronna śruba do makro i mikroregulacji (makroregulacja: 22 mm, mikroregulacja: 1.3 mm)

- miska rewolwerowa czteroobiektywowa

- oświetlenie preparatu przy użyciu diody LED oraz oświetlenie górne umożliwiające oświetlenie preparatów nieprzeźroczystych

- kondensor NA 1.25 ABBEGO z przysłoną irysowa , uchwytem na filtry i regulacją wysokości

- stolik przedmiotowy 105x95mm płaski dwuwarstwowy z podziałką (skala Noniusza) i z łapkami do mocowania preparatu umożliwiający płynne przesuwanie preparatu w osi XY za pomocą 

śruby współosiowej położonej ergonomicznie pod stolikiem - całość w styropianowym opakowaniu i kartonowym pudełku

- w zestawie olejek imersyjny (cedrowy) oraz filtr niebieski, pokrowiec

- wbudowane akumulatory umożliwiające pracę bez podłączania do sieci

- wysokość: 310mm

- podstawa: 180mmx130mm

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 1,00
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model człowieka Szkielet człowieka 85 cm z nerwami i arteriami. Cechy produktu: Model z dokładnie widocznymi naczyniami krwionośnymi i układem nerwowym Model umieszczony na 

stabilnym stojaku 

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 1,00
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odczynniki chemiczne Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum. Zestaw zawiera: Alkohol etylowy, Alkohol propylowy, Alkohol trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan amonu, Azotan potasu, 

Azotan sodu, Azotan srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca, Błękit tymolowy, Chlorek miedzi, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza, Cyna, potasu, Fenoloftaleina, Fosfor czerwony, Glin, Jodyna, Krzemian sodu, Kwas azotowy, Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, 

Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Lakmus, Magnez, Manganian potasu, Miedź, Nadtlenek wodoru, Octan etylu, Octan 

ołowiu, Octan sodu bezwodny, Oranż metylowy, Parafina rafinowana, Paski wskaźnikowe uniwersalne, Sacharoza, Sączki jakościowe, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi, 

Siarczan sodu, Siarczan wapnia, Siarczan wapnia, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód, Stop Woda, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi, Tlenek ołowiu, Tlenek żelaza, Węgiel 

drzewny, Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny, Węglan sodu kwaśny, Węglan wapnia, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, 

Wodorotlenek wapnia, Żelazo

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 1,00

plansze przyrodnicze 1. Plansze do przyrody, zestaw 17 plansz dydaktycznych - Zestaw zawiera 17 plansz formatu 100 x 70 cm. Wykonanie folia strukturalna, każda plansza oprawiona jest w listewki metalowe - 

górną i dolną przystosowane do zawieszenia. Wykaz plansz:

1. Płazy i gady chronione

2. Ssaki chronione i łowne

3. Ptaki śpiewające

4. Ptaki drapieżne i sowy

5. Ptaki wodne

6. Ryby

7. Owady

8. Owady szkodniki

9. Motyle

10. Mieszkańcy Bałtyku

11. Mieszkańcy jezior

12. Mieszkańcy lasów

13. Mieszkańcy pól i łąk

14. Mieszkańcy Tatr

15. Piętrowość w górach

16. Piętrowość w lesie

17. Sieci i łańcuchy pokarmowe        1 ZESTAW                                                                    2. Anatomia człowieka zestaw 20 plansz dydaktycznych 100 x 70 cm. Zestaw zawiera 20 plansz formatu 

100 x 70 cm. Wykonanie folia strukturalna, każda plansza oprawiona jest w listewki metalowe - górną i dolną przystosowane do zawieszenia. Tytuły plansz:

1. Czaszka człowieka

2. Gruczoły i hormony

3. Układ mięśniowy

4. Mózg człowieka

5. Układ pokarmowy

6. Ciąża i rozwój płodu

7. Budowa serca

8. Szkielet człowieka

9. Transport tlenu

10. Układ oddechowy

11. Układ krwionośny

12. Układ moczowy

13. Układ nerwowy

14. Układ rozrodczy - żeński, męski

15. Zapłodnienie

16. Zmysły człowieka - ucho, oko

17. Skóra, włosy, paznokcie

18. Komórki i tkanki (zwierzęce i roślinne)

19. Pasożyty człowieka (glista ludzka, malaria, tasiemiec).

20. Bakterie i wirusy 1 ZESTAW

418

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 2,00
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szkło laboratoryjne Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się  co najmniej z 40 pozycji. Zestaw 

tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej.

Specyfikacja zestawu co najmniej:                                                                                Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt.,Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 

1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 

200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt.,  Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt.,  Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt, Pipeta wielomiarowa - 5 

ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt.,  Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt.,  

Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt.,  Zlewka - 250 ml - 2 szt.,  Zlewka - 400 ml - 1 szt., 

Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt.,  Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt.,  Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 

ml - 2 szt.,  Nożyczki -1 szt.,   Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt.,  Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt.,  Tryskawka 

polietylenowa - 250 ml - 1 szt.,  Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt.. Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do 

probówek - 3 szt., Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt.

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 1,00
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obserwatoria 1. Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest lupa. Złapane owady, pływające rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć i przenieść. 

Wieczko posiada otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje się do obserwacji wodnych 

stworzonek w ich naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda się do przenoszenia ich. wiaderko z lupką  co najmniej 30 

cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja - 8 ZESTAWÓW                                                                                                                                                    2. Dzieci obserwują owady i 

poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada z 

obserwatorium. W zestawie: Lupa, siatka, instrukcja

Wym. obserwatorium co najmniej  20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome - 7 ZESTAWÓW 

Szkoła Podstawowa i 

Gminazjum w Ślesinie

zestaw 15,00

423

modele zwierząt modele zoologiczne co najmniej 5 różnych zwierząt Szkoła Podstawowa i 

Gminazjum w Ślesinie

sztuka 10,00
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plansze fizyczne Zestaw 20 plansz dydaktycznych w formacie 50x70 cm. 

Każda plansza dydaktyczna zawiera informacje na poszczególne tematy:

    Mierzenie długości.

    Mierzenie pola powierzchni.

    Mierzenie objętości.

    Wypadkowa sił działających pod kątem.

    Siły równoległe, równowaga sił.

    Środek ciężkości.

    I i II zasada dynamiki Newtona.

    Ruch jednostajny.

    Dźwignie.

    Równia pochyła.

    Kołowrót.

    Bloki.

    Praca i jej jednostki.

    Energia mechaniczna.

    Siła wyporu, prawo Archimedesa.

    Ładunek elementarny, natężenie prądu.

    Prawo Ohma.

    Praca i moc prądu elektrycznego.

    Pole magnetyczne prądu

    Odbicie i załamanie światła.

  Gminazjum w Paterku

zestaw 1,00

425

mikroskop jednookularowy Praktyczny mikroskop jednookularowy co najmniej o 20-krotnym powiększeniu (okular 10x, obiektyw 2x), oraz o polu widzenia ø 9 mm, z obrotową głowicą (360°). 

Konstrukcja mikroskopu pozwala na regulację odległości roboczej do 80 mm, oraz regulację odległości obiektywu od stojaka do 30 mm. Mikroskop został wyposażony w 

dwustronną płytkę roboczą (ø 60 mm) wykonaną z plastiku.

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

sztuka 1,00
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zestaw do preparowania Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 

nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 

pędzelek.

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 15,00
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zestaw do badania jakości wody, gleby i 

powietrza

Zestaw do badania, jakości gleby, wody i powietrza przeznaczony do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół. Zestaw pozwala na przeprowadzenia wielu doświadczeń, 

których opis oraz baza teoretyczna opisana jest w instrukcji. Bogate wyposażenie zestawu w sprzęt laboratoryjny (szklany) i środki pomocnicze umożliwia przeprowadzenie 

testów wody, gleby i powietrza. Przykładowe doświadczenia i testy: na rozpuszczony tlen, liczbę kolonii bakterii coli, pH wody, temperaturę, mętność, azotyny, całkowity 

fosfor, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 5 dniowe, całkowitą zawartość substancji stałych, twardość wody,

rozkład wielkości ziaren w glebie, rodzaje gleby, odczyn pH gleby, bakterie w glebie, oddychanie gleby, słoje drzew jako wskaźniki jakości powietrza, jakość roślin a jakość 

powietrza, badanie warstwy pyłu, gazowe zanieczyszczenie powietrza, zachowanie się roślin w obecności środków pielęgnacyjnych do podłóg.

Gimnazjum w Paterku 

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 2,00

428

zestaw do badań terenowych Skład zestawu: przenośny zestaw do badania wody, kwasomierz glebowy klasyczny, czerpak do pobierania próbek, termometr z sondą Gimnazjum w Paterku 

Gimnazjum w Ślesinie

zestaw 2,00

429

walizka ekobadacza do obserwacji oraz badań Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów 

żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. Walizka ekobadacza musi zawierać min.: notatnik, płyn Helliga, strzykawka 5 ml, strzykawka 10 ml, 

bibuły osuszające, lupa powiększająca x 5, probówka okrągło denna, stojak plastikowy do probówek, łyżeczka do poboru próbek gleby, płytka kwasomierza Helliga, trzy 

łyżeczki do poboru odczynników sypkich, trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15-cie plastikowych 

buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody.

Gimnazjum w Ślesinie, 

Gimnazjum w Paterku

sztuka 2,00
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oprogramowanie do tablic multimedialnych

zestaw 6,00

BIOLOGIA 2 ZESTAWY (jeden zestaw = pozycja 1 +2) : 1.  (Nauka o człowieku) zawiera 10 działów tematycznych, z których każdy umożliwia cztery warianty sprawdzenia wiadomości – 

pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z ilustracjami. Działy tematyczne:

Pochodzenie człowieka, genetyka – pochodzenie i rozwój człowieka, genetyka

Szkielet i mięśnie – układ kostny, układ ruchowy

Trawienie i układ krwionośny – układ pokarmowy, układ krwionośny

Oddychanie, rozmnażanie – układ oddechowy, moczowy, skóra, układ płciowy

Kierowanie organizmem ludzkim – układ nerwowy i narządy zmysłów, gruczoły wydzielania wewnętrznego

2. "Rośliny i zwierzęta" obejmuje następującą tematykę:

Ziemia i początki życia: powstanie życia, wirusy, bakterie, sinice, organizmy jednokomórkowe.

Grzyby, porosty, rośliny: porosty, workowce, grzyby, mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne.

Bezkręgowce: parzydełkowce, mięczaki, pierścienice, stawonogi.

Strunowce i kręgowce: osłonice, ryby, płazy i gady, ptaki, ssaki.

Ekosystemy: osiedla ludzkie, pola i łąki, woda, lasy, inne ekosystemy.

CHEMIA 2 ZESTAWY: Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii.

Działy tematyczne:

Skład materii – mieszaniny, atomy, molekuły, jony

Terminologia – pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole

Procesy chemiczne – wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawanie soli, reakcje redoks

Rozwiązywanie zadań – cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych

Związki organiczne – węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków organicznych 

FIZYKA - 2 ZESTAWY - Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Działy tematyczne:

Mechanika 1 – gęstość cieczy i ciała stałe, ruch jednostajny i niejednostajny

Mechanika 2 – ciśnienie w cieczy, praca mechaniczna, moc, energia, równowaga na dźwigni

Ciepło - pochłanianie ciepła, topnienie

Optyka – obraz w zwierciadle, obraz w soczewce

Prąd elektryczny – prawo Ohma, energia elektryczna, moc elektryczna, szeregowe

i równoległe połączenie odbiorników

Historia fizyki – wielkie postaci w fizyce, odkrycia i wynalazki

Gimnazjum w Ślesinie 

Gimnazjum w Paterku 

(po jednej sztuce z 

każdego zestawu dla 

poszczególnych szkół)



431

gitara klasyczna Specyfikacja:

- Płyta rezonansowa: Świerk laminat

- boki i płyta spodnia: Agathis

- podstrunnica: Palisander

- szyjka: Nato

- menzura: 648 mm

- mostek: Palisander

- klucze: Niklowane

- Szerokość siodełka: 44 mm

- wykończenie: Mat

- kolor: Naturalny

- wyposażenie: Pokrowiec piankowy

Gimnazjum w 

Potulicach

sztuka 2,00


