
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szkoła - miejsce 

dostawy 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 4,00

2 zestaw pudełek dźwiękowych Minimum 2 pudełka z 6 różnych dźwięków zestaw 4,00

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 2,00

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 4,00

8
zestaw puzzli logicznych Gra polegająca na ułożeniu minimum 24 puzzli z logicznie 

dopasowanymi do siebie obrazkami, np. królik + marchewka. sztuki 6,00

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 4,00

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 3,00

16

zestaw kolcków konstrukcyjnych Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie różnorodnych 

konstrukcji, książeczka z przykładowymi konstrukcjami, minimum 100 

elementów sztuka 3,00

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

ZSP Ślesin
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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

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

ZSP Ślesin
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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 3,00

35

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

36

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. (10 sztuk).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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. (4 sztuki)

sztuka 14,00

37

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 4,00

38
zestaw piłeczek - emocje Zestaw 6 kolorowych piłeczek o średnicy 10 cm z twarzami 

przedstawiającymi różne emocje. zestaw 4,00

39

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 3,00

40

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

41

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 4,00

42

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 4,00

43

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

44

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

45

tablica manipulacyjna Drewniana tablica edukacyjna zawierająca miniumu sześć różnych 

elementów, o wymiarach nie mniejszych niż 39cm/29cm 

sztuka 2,00

46

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

47

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

48

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
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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

50

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

51

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

52

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

53

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

54

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

55

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

56

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

57

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

58

bączek matematyczny W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z  dyskiem,  conajmnie 194 

kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami.

sztuka 2,00

59

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

60

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

61

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 12,00

62

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

63
tektura falista kolorowa Tektura falista dwuwarstwowa wysokiej jakości. Arkusz o wymiarach 

50x70cm. RÓŻNE KOLORY 5,00

64

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

65

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

66

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

67
jednokolorowy papier przestrzenny ZESTAW minimum 3 arkusze w różnych kolorach

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

68

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

69

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

70
cekiny duży zestaw Różne kształty i kolory cekinów do ozdabiania prac plastycznych. W 

plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g zestaw 10,00

71
Konfetti opalizujące Drobinki folii mieniącej się na różne kolory, do ozdabiania prac 

plastycznych. Zestaw co najmniej 170 g zestaw 10,00

72

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

ZSP Ślesin

ZSP Ślesin



73

farby fluorescencyjne Zestaw farb fluorescencyjnych w co najmniej 6 kolorach.

• 6 szt.

• poj. nie mniej niż 20 ml

zestaw 5,00

74

wyprawka kreatywna  • Wkład z papieru rysunkowego A4/250  .   2 opak.

• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400   1 opak.

• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol.   1 opak.

• Brystol A3/100 ark. biały   1 opak.

• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów   1 opak.

• Folie piankowe - 15 ark.   1 kpl.

• Klej czarodziejski   1 litr

• Kredki świeowe 12 kolorów   25 opak.

• Kredki ołówkowe 12 kolorów   25 opak.

• Plastelina mix 2,8 kg   1 opak.

• Tempery 6 kolorów x500 ml   1 kpl.

• Beżowa tektura falista B4 - 100   1 kpl.

• Bibuła karbowana mix - 15 kolorów  2 kpl.

• Papier pakowy beżowy - 10 ark.   1 kpl.

• Tektura falista kolorowa A4 - 10 kolorów   1 kpl.

• Teczka prac przedszkolnych   25 szt.

• Cienkie druciki kreatywne - 80 szt.   1 opak.

• Klej w sztyfcie 9 g   25 szt.

• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt  ) 3 kpl.

ZSP Ślesin, ZSP Nr 3 w 

Nakle, ZSP w 

Potulicahch, SP Nr 2 w 

Nakle, SP w Występie, 

SP w Paterku

zestaw 6,00

75

projektor  Cechy projektora: Kompatybilny z tablicami tablicą interaktywną 

wielodotykową ceramiczną MyBoard 70'Technologia 3LCD. Odległość 

projekcji 0,5 - 1,3 m. Jasność 2700 - 1600 (tryb ekonomiczny) ANSI 

Lumenów. Kontrast 16000:1. Żywotność lampy do 5000 godz. (10000 

godz. w trybie eco) wraz z uchwytem sufitowym UWAGA do ceny 

projektora należy doliczyć jego podłączenie na miejscu do wskazanej 

tablicy celem sprawdzenia kompatybilności.

SP w Paterku, ZSP w 

Ślesinie

sztuka 2,00

ZSP Ślesin


