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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy 

Dotyczy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek                 

               w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty 

 Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne były nowe, nieużywane. Całość 

dostarczonych pomocy dydaktycznych musi być objęta gwarancją producentów lub ich 

autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów w okresie gwarancyjnym. Na dostarczone 

poszczególne pomoce dydaktyczne musi być udzielona gwarancja na okres zgodnie z kartą 

katalogową produktu udzielona przez producenta. Przedmioty, które posiadają karty gwarancyjne 

wykonawca zobowiązany jest dołączyć je w dniu dostawy. Wskazane poniżej wymagania stanowią 

minimalne wymaganie Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się 

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować 

przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na 

wykonawcy. Niżej wyspecyfikowany sprzęt Wykonawca musi dostarczyć zgodnie z zamówieniem do: 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku,   

ul. Planetorza 21, 47-253 Cisek 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach,  
Ul. Szkolna 98A, Łany, 47-253 Cisek 
 

Wraz z dostawą Wykonawca zapewni wniesienie pomocy dydaktycznych do miejsc dostawy. Projekt 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Część I Pomoce dydaktyczne 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Cisku 

Lp.  
Nazwa 

pomocy 
Opis 

Ilość 
sztuk / 

zestawów 

 
Cena 

 
Wartość 

1. 
Zestaw stempli 
drewnianych 

Zestaw drewnianych stempli 
przedstawiających wszystkie kontynenty, 7 
szt.,  wymiary zależne od wielkości 
kontynentu - bok min. 5 cm 

1 

  

2. Mapa pogody 

Plansza dydaktyczna drukowana na 
kartonie, ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę, wymiary min. 60 x 90 
cm. Na planszy znajduje się definicja pogody 
oraz klimatu, legenda oznaczeń 
stosowanych na mapach pogody oraz 
przykładowa mapa pogody w Polsce. 

1 

  

3. 
Mapa - Parki 
Narodowe w 
Polsce 

Plansza dydaktyczna drukowana na 
kartonie, ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę, wymiary min. wym. 
70 x 100 cm. Na planszy znajduje się 
definicja parku narodowego, mapa Polski z 
zaznaczonymi lokalizacjami Parków oraz 

1 
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legenda zawierająca co najmniej logo 
wszystkich Parków, rok jego utworzenia 
oraz powierzchnię.  

4. 
Teleskop 
astronomiczny 

Teleskop astronomiczny o minimalnych 
parametrach technicznych:                               
System optyczny:  refraktor achromatyczny 
Średnica [mm]: 70 
Ogniskowa [mm]: 900                                                                                  
Długość tubusu [mm]: 900 
Masa [kg]: 3 +/- 10%                                                                                       
Powiększenie wynikające ze znajdujących 
się na wyposażeniu akcesoriów - 45x, 135x, 
225x, 675x                                                                                          
Wyposażenie: 
Wyciąg okularowy - 1 ¼" 
Okulary - H-4 mm, H-20 mm (1 ¼") 
Soczewka Barlowa - 3 x 
Nasadka kątowa lustrzana 90o 
Lunetka celownicza - LED 
Statyw - aluminiowy 
Stolik na akcesoria 
Adapter fotograficzny do smartfonów 

1 

  

5. 
Zestaw skał i 
minerałów 

Zestaw 56 różnych skał i minerałów w 
pudełku, minimalna śr. próbki: 3 cm. 
Zawartość: Kwarc,  Granit,  Łupek ilasty, 
Skaleń potasowy, Talk, Marmur, Dolomit, 
Wapień, Gnejs, Piaskowiec, Konglomerat,  
Węgiel antracytowy,  Różowy piaskowiec, 
Węgiel bitumiczny, Limonit, Kasyteryt, 
Magnetyt, Chalkopiryt, Apatyt, Magnezyt, 
Fluoryt, Szelit,  Boksyt,  Mika, Hematyt, 
Węgiel kamienny, Anhydryt,  Łupek 
chlorytowy,  Kalcyt,  Włókno gipsowe, 
Plagioklaz,  Łupek łyszczykowy, Fyllit, Łupek 
serycytowy,  Czarny łupek węglowy,  Biały 
marmur,  Okruchowiec, Drobny piaskowiec, 
Piaskowiec kwarcowy, Margiel,  Aleuryt, 
Łupek ilasty, Marmur dolomityczny, 
Mułowiec,  Marmur tremolitowy, Biały 
łupek kwarcowy, Biotyt, Alaskit, 
Plagiogranit, Granodioryt, Pumek, Ryolit, 
Gabro, Andezyt, Bazat, Żwir 

1 
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6. 
Pakiet filmów 
edukacyjnych 

Pakiet filmów edukacyjnych na płytach dvd 
zawierający ciekawe materiały z zakresu 
geografii. Filmy mają tematykę związaną z 
Beskidem Śląskim, dziejami geologicznymi 
Tatr, Beskidem Sądeckim i okolicami, 
sposobem powstawania halnego w zimie, 
Sudetami, Górami Świętokrzyskimi, górami 
fałdowymi, dolinami górskimi, Polską 
środkową, krajobrazem Niziny 
Mazowieckiej, geografią i przyrodą Bałtyku, 
basenem Morza Bałtyckiego, pojezierzem 
Suwalskim, powstawaniem wąwozów 
lessowych, rzeźbą terenu a mapą, pogodą, 
pogodą w Tatrach, ruchem obrotowym i 
obiegowym Ziemi. Minimalny łączny czas 
projekcji: 250 minut.  

1 

  

7. 
Książka do 
zajęć 

 Książka „Szkolny niezbędnik. Geografia w 
szkole podstawowej”. Książka wyjaśnia 
ważne zagadnienia, tłumaczy zjawiska 
zachodzące w przyrodzie oraz zachęca do 
odbycia podróży - tych dalekich i tych 
bliskich. Przedstawione informacje zostały 
uzupełnione ciekawostkami i ćwiczeniami 
ułatwiającymi zaliczenie sprawdzianów.  

1 

  

8. Deszczomierz 

Deszczomierz manualny wykonany z 
bezbarwnego tworzywa sztucznego 
umożliwiający odczyt sumy opadu ciekłego 
za zadany okres. Zakres pomiarowy: 0 - 70 
mm, podziałka: 1 mm, uchwyt do 
zamontowania go na słupku lub w gruncie, 
pokrywa lejkowa ograniczająca 
intensywność parowania zebranego opadu, 
wymiary min. Ø 115 x 190 mm 

1 

  

9. Lupa 
Lupa o średnicy szkła min. 10 cm, długość z 
uchwytem min. 18 cm, powiększenie 4x, 
rączka z tworzywa sztucznego 

16 
  

10. Stacja pogody 

Stacja pogody zawierająca analogowy 
barometr, higrometr i termometr. 
Wykonana z materiału umożliwiającego 
używanie wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Minimalna wielkość tarczy każdego 
urządzenia - 76 mm.  

1 

  

11. 
Gra edukacyjna 
- kasa 

Gra zawiera imitacje polskich monet i 
banknotów. Gracze poruszają się pionkami 
po planszy, na której narysowane są towary 
wraz z cenami. W zależności od pola, na 
którym się znajdują płacą za zakupiony 
towar, a sprzedawca musi poprawnie 
obliczyć należność i wydać resztę. 
Zawartość: plansza, 4 pionki, kostka do gry, 

10 
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banknoty (po 25 każdego rodzaju od 10 do 
200 zł), monety (po 4 sztuki każdego rodzaju 
od 1 gr do 5 zł), pojemnik na pieniądze, 
instrukcja. 

12. Gra logiczna  

Gra logiczna, w skład której wchodzi 55 kart 
oraz 5 zapałek/patyczków. Na każdej karcie 
jest narysowany pewien unikalny wzór, 
który możemy utworzyć z zapałek. Gra 
polega na przekładaniu jednej zapałki,  w 
taki sposób aby otrzymać jeden z tych 
układów, które ma w swoich kartach 
uczestnik. Jeśli się to uda, to odkłada się 
kartę z ułożonym wzorem i kolejka 
przechodzi na kolejnego gracza. W 
przypadku gdy wzoru nie uda nam się ułożyć 
musimy wylosować nową kartę ze stosu. 
Np. Digit. 

10 

  

13. Klocki 

Zestawy trójkątów równobocznych, 
kwadratów, pięciokątów foremnych i 
sześciokątów foremnych, które można 
łączyć z sobą tworząc modele wielościanów. 
Dzięki nim łatwo można wykonać modele 
wielościanów platońskich i 
archimedesowych oraz wielu innych brył 
wypukłych i wklęsłych. 
Komplet klocków składa się z wielokątów 
każdego rodzaju, łącznie 180 plastikowych 
elementów. 

5 

  

14. 
Kostki 
matematyczne 

Zestaw kostek matematycznych z cyframi, 
liczbami i znakami matematycznymi, w 
opakowaniu z przegródkami dla każdego 
rodzaju kostek. Skład zestawu:10 x 10-
ścienne, 0-9; 10 x 10-ścienne, 1-10; 10 x 10-
ścienne, dziesiątki 10-100; 10 x 10-ścienne, 
setki 100-1,000; 10 x 10-ścienne, tysiące, 
1,000-10,000; 10 x 12-ścienne, 1-12; 10 x 6-
ścienne, 1-6; 30 x 6-ścienne, oczka 1-6; 12 x 
6-ścienne, puste białe pola; 10 x 6-ścienne, 
dodawanie i odejmowanie; 10 x 6-ścienne, 
dzielenie i mnożenie; 10 x 4-ścienne; 10 x 8-
ścienne; 10 x 20-ścienne. 

2 

  

15. 
Gra logiczna - 
mnożenie i 
dzielenie 

Gra typu Bingo, składa się z min. 10 
dwustronnych plansz, 100 dwustronnych 
kartoników  oraz instrukcji. Na jednej 
stronie planszy znajduje się 9 działań 
matematycznych lub wyników, z zakresu 
dzielenia i mnożenia, do których zadaniem 
uczestnika jest dopasować wylosowane 
kartoniki, na których znajdują się 
odpowiadające im wyniki lub działania.  

5 
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16. 
Puzzle 
matematyczne 
- mnożenie 

Pamięciowe mnożenie w zakresie 100 w 
formie układania atrakcyjnych puzzli. W 
zestawie znajdują się trzy różne układanki, a 
każda obejmuje planszę z odpowiedziami 
oraz elementy puzzli z zadaniem. Dzieci 
wybierają element puzzla, rozwiązują 
podane działanie i szukają jego wyniku na 
planszy, przykrywając w ten sposób planszę 
tafelkami puzzli. Prawidłowo rozwiązane 
zadania dają w efekcie obrazek. 
Poszczególne układanki prezentują rosnący 
poziom trudności, stąd też mogą być 
układane przez dzieci w różnym wieku. 

5 

  

17. 
Puzzle 
matematyczne 
- dzielenie 

Pamięciowe dzielenie w zakresie 100 w 
formie układania atrakcyjnych puzzli. W 
zestawie znajdują się trzy różne układanki, a 
każda obejmuje planszę z odpowiedziami 
oraz elementy puzzli z zadaniem. Dzieci 
wybierają element puzzla, rozwiązują 
podane działanie i szukają jego wyniku na 
planszy, przykrywając w ten sposób planszę 
tafelkami puzzli. Prawidłowo rozwiązane 
zadania dają w efekcie obrazek. 
Poszczególne układanki prezentują rosnący 
poziom trudności, stąd też mogą być 
układane przez dzieci w różnym wieku. 

5 

  

18. Zbiory zadań  
 Zbiory zadań "Matemtyka z plusem". Dla 
klasy 4 - 10 szt., dla klasy 6 - 10 szt., dla 
klasy 7 - 10 szt., dla klasy 8 - 10 szt. 

40 
  

19. Piłki piankowe 
Piłka z pianki poliestrowej, śr. 20 cm, kolor 
dowolny 

5 
  

20. 
Piłeczka z 
chustą 

Piłeczka o średnicy min. 5 cm, z doczepioną 
chustą o boku min. 30 cm. Miks kolorów.  

24 
  

21. 
Gra 
zręcznościowa 
typu kręgle 

Gra zręcznościowa polegająca na rzucaniu 
piłeczek tak, żeby wycelować w ustawione 
fiigurki. Figury można ustawiać w dowolne 
kształty, np. w piramidę czy wieżę.Gra 
rozwija koncentrację i koordynację oko-
ręka. Elementy wykonane z pianki, metalu 
lub tworzywa sztucznego. W zestawie 
znajdują się min 3 piłeczki/woreczków o 
śr./dł. boku min. 5 cm oraz minimum 6 figur 
w kształcie walca o wys. min. 9 cm i śr. 
podstawy min 6 cm 

2 

  

22. 
Zestaw 
gimnastyczny 

Wieloelementowy zestaw, który pozwala na 
tworzenie różnych torów przeszkód i 
ciekawych układów do ćwiczeń 
gimnastycznych. Na zestaw składają się: 
drążki gimnastyczne o dł. min. 70 cm - 8 szt., 

2 
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obręcze o śr. 50 cm - 4 szt, łączniki - 4 szt., 
pachołki - 2 szt. 

23. 
Płotki do 
pokonywania 
przeszkód 

Płotek treningowy do pokonywania 
przeszkód, do ćwiczeń mających na celu 
poprawę koordynacji ruchowej, zwinności i 
skoczności. Płotek składa się z drążka o 
długości min. 50 cm i stojaków do jego 
montażu na wysokości min. 10 cm.  

8 

  

24. 
Taśma 
elastyczna 

Elastyczna taśma wykonana z lateksu 
pokryta specjalną, miękką tkaniną. 
Zewnętrzne pokrycie z tkaniny uniemożliwia 
nadmierne rozciągnięcie lateksowej taśmy 
podczas zabawy. Maksymalna średnica 
taśmy - 3 m. 

1 

  

25. 
Klocki 
piankowe 

Klocki piankowe - komplet składa się z 19 
elementów. Megaklocki z pianki o 
podwyższonej gęstości pokryte są kolorową, 
łatwą do zmywania tkaniną. Mogą służyć do 
tworzenia torów przeszkód, różnorodnych 
konstrukcji (np. zamków, domków, budowli) 
lub do ćwiczeń i rehabilitacji. 

 

 

1 
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26. 
Sześcian z lupą 
do obserwacji 

Pudełko wykonane z przezroczystego 
plastiku  z lupą w wieczku o 3 krotnym 
powiększeniu. Idealne do umieszczania 
wszelkiego rodzaju znalezisk z natury i nie 
tylko. Śr. soczewki: 3 cm, min. wym. 
pudełka: 3 x 3 cm 

48 

  

27. 
Mikroskop 
ruchomy 

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca z 
wmontowanym w obudowę pokrywy wizjer, 
powiększający badany obiekt min. 6x 
maks.10 x. Specjalny sposób zamontowania 
wizjera pozwala łatwo przesuwać go w głąb 
pojemnika i na boki umożliwiając np. 
śledzenie ruchu owada.  wym. min. 6 x 12 
cm 

33 

  

28. 

Laboratorium 
do obserwacji 
podziemnej 
części rośliny 

Pojemnik o wymiarach min. 30 x 15 x 5 cm, 
ścianki wykonane z przezroczystego 
materiału (szkło lub tworzywo sztuczne) na 
stelażu drewnianym.  

2 

  

29. Lornetka 

Lornetka kompaktowa o powiększeniu  min. 
4-krotnym, maks. 10-krotnym 
obserwowanego obiektu. Obudowa lornetki 
gumowa lub z tworzywa sztucznego, 
zapobiegającego wyślizgiwaniu się jej z rąk 
podczas obserwacji, pole widzenia min. 
400m  

33 

  

30. 
Zestaw do 
prowadzenia 
ogródka 

Zestaw umożliwiający dzieciom realizację 
ogrodniczej pasji. Narzędzi  wykonane  z 
metalu i osadzone w drewnianych rączkach. 
Na zestaw składają się: 4 łopatki o różnym 
kształcie, 2 różne grabki, konewka ze 
spryskiwaczem (wykonana z tworzywa), 
torba na narzędzia. Minimalna długość 
narzędzi - 15 cm.  

33 

  

31. 
Przewodnik 
dot. Kwiatów 

Przewodnik dla najmłodszych czytelników i 
ich rodziców, w którym przedstawiono 50 
najczęściej spotykanych w Polsce lub 
najbardziej interesujących gatunków roślin. 
Zawiera duże, kolorowe rysunki 
przedstawiające portret rośliny oraz krótki 
zrozumiały opis zwracający uwagę na jej 
najważniejsze cechy wyróżniające. Zawiera 
też informacje, gdzie najłatwiej znaleźć 
opisany gatunek, czy jest on trujący, czy 
jadalny oraz czy jest chroniony. Dodatkowo 
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wskazuje również propozycje doświadczeń, 
które można samodzielnie wykonać, oraz 
proste przepisy kulinarne. Rośliny 
podzielono w przewodniku ze względu na 
kolor kwiatów. Format: 13cm x 19cm; 64 
strony; oprawa miękka ze skrzydełkami 

32. 
Przewodnik 
dot. Grzybów 

Przewodnik dla dzieci pozwalający na naukę 
rozpoznawania min. 50 gatunków grzybów, 
ze zdjęciami i opisami cech 
charakterystycznych danego grzyba. 
Format: 13cm x 19,3 cm; 64 strony; oprawa 
miękka ze skrzydełkami 

4 

  

33. 

Zestaw do 
doświadczeń 
fizycznych i 
chemicznych 

Zestaw, dzięki któremu poruszone zostają 
zjawiska z zakresu chemii, fizyki i przyrody 
łącząc jak zawsze naukę z zabawą.Dziecko 
korzystając z ilustrowanej instrukcji podczas 
przeprowadzania min. 24 różnych 
eksperymentów pozna wiele ciekawostek 
dotyczących otaczającego nas świata.W 
zestawie znajdują się głównie przedmioty 
codziennego użytku takie jak: Sznurek, 
Nasiona,  Baloniki, Pipetka, Plastelina, 
Wykałaczki, Pędzelek, Barwnik spożywczy, 
Słomka do napojów, Kubeczek z pokrywką, 
Lupa, Lejek, Soda spożywcza, Łyżeczka, oraz 
Okulary ochronne. W zestawie znajduje się 
również dokładna instrukcja w języku 
polskim. 

33 

  

34. 
Zestaw do 
tworzenia 
kryształów 

Zestaw naukowy do zrobienia dużego 
kryształu w kolorze niebieskim, żółtym lub 
zielonym, w warunkach domowych. W skład 
zestawu wchodzi woreczek z gipsem, 
związki chemiczne do hodowli kryształów - 
np. dwuwodorofosforan (V) potasu, 
dwuwodorofosforan (V) amonu, pęseta, 
pipeta, szpatułka, podstawka do kryształów, 
barwniki, instrukcja w języku polskim 

33 
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35. 
Zestaw do 
przeprowadzan
ia doświadczeń 

Zestaw pozwolający poznać tajniki chemii i 
odkryć mnóstwo ciekawych substancji 
chemicznych. W zestawie: min. 19 
odczynników (jodek potasu, węglan sodu, 
cynk granulowany, węglan wapnia, tlenek 
miedzi, miedź (folia), magnez (paski), 
triosiarczan sodu, siarczan żelaza, kwas 
winowy, oranż metylowy, siarczan 
magnezu,chlorek kobaltu sześciowodny, 
kwaśny siarczan sodu, żelazo (proszek), 
siarczan sodu, lakmus, siarczan potasowo-
glinowy (ałun), chlorek amonowy, siarczan 
miedzi, wodorotlenek wapnia) oraz 
niezbędne akcesoria potrzebne do 
przeprowadzenia ekscytujących 
doświadczeń: probówki - 4szt, stojak do 
probówek - 1szt, uchwyt do probówki - 1szt, 
palnik spirytusowy - 1szt, rurka szklana - 
3szt, rurka gumowa - 1szt, łyżeczka do 
odmierzania substancji - 2szt, zlewka 100ml 
- 1szt, kolba stożkowa 100ml - 1szt, pręcik 
szklany (do mieszania) - 1szt, okulary 
ochronne - 1szt, papierki lakmusowe - 8 szt, 
filtr papierowy - 6szt, korek bez otworu - 
3szt 
Korek z otworem - 2szt 
Lejek - 1szt 
Szczegółowa Instrukcja 
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36. 
Zestaw do 
kuchni 
molekularnej 

Zestaw do kuchni moluekularnej, na który 
składa się pojemnik PP 500 ml do 
kuleczkowania, dwie strzykawki poj. ok. 2 
ml, dwie strzykawki poj. ok. 5 ml, 1 metr 
wężyka pasującego do obu strzykawek 
(łatwy do pocięcia na mniejsze kawałki), 
cztery pipety Pasteura z podziałką, cztery 
łyżeczki plastikowe, zlewka PP 50-100 ml, 
zestaw pięciu łyżek różnej pojemności do 
sferyfikacji prawie odwróconej, waga 
jubilerska, dwie pary szalek Petriego, dwa 
pojemniki na substancje stałe oraz zestaw 
odczynników do kuchni molekularnej: 100 g 
alginianu sodu, 100 g mleczanu wapnia, 100 
g lecytyny słonecznikowej, 100 g agaru. 
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37. 
Zestaw form 
do kuchni 
molekularnej 

Zestaw form do wykorzystania w kuchni 
molekularnej, na który składają się 4 kulki, o 
średnicy min. 30 mm, wykonane z tworzywa 
sztucznego, odpornego na niskie 
temperatury, z możliwością użycia ich w 
zamrażarce.  
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38. Gra edukacyjna  

Gra typu Bingo, edukacyjna pozwalająca 
powtarzać i utrwalać z całą klasą nazwy 
pierwiastków odpowiadające 
poszczególnym symbolom. Nauczyciel 
losuje kartonik z metryczką pierwiastka 
chemicznego, podaje jego symbol 
(łatwiejsza wersja) lub liczbę atomową 
(trudniejsza wersja), a uczniowie wyszukują, 
czy mają taki pierwiastek na planszy. Jeśli 
tak, zakrywają jego nazwę żetonem. Pięć 
zakrytych pól (pion, poziom, przekątna) daje 
wygraną. 
Zawartość: 30 plansz do bingo A5 
(dwustronne), 110 kartoników "metryczka 
pierwiastka" (6 x 6 cm), 150 żetonów z 
tworzywa. 
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39. Dygestorium 

Dygestorium przeszklone z czterech stron, 
minimalne wymiary zewnętrzne: długość 
1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 
2100 mm; blat z ceramiki technicznej 
kwasoodpornej, z szafką zamykaną pod 
blatem, wyposażone w instalacje: 1 ujcie 
wody (bateria laboratoryjna blatowa); 1 
zlewik ceramiczny; 2 gniazda el. 230 V, 16 A; 
2 lampy oświetleniowe; wentylator 
kanałowy dwubiegowy o wydajności 480-
590 m3/h, wraz z montażem na miejscu.  
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2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach 

 

40. 
Żuraw typu 

pająk 

Zestaw typu LEGO Technic pozwalający na 

budowę  żurawia typu pająk. Zestaw ma na 

celu  pomóc w poznawaniu podstaw 

działania przekładni oraz zagadnienia siły i 

ruchu. Zestaw wyposażony w szereg 

realistycznych funkcji i detali —wysuwane 

podpory, które poruszają się w pionie i w 

poziomie, wysuwany wysięgnik, wciągarkę 

z licznymi linkami i blokadą bezpieczeństwa 

oraz nadbudowę, która obraca się o 180°.  

Model żurawia typu pająk z wysuniętym 

wysięgnikiem i rozłożonymi podporami ma 

wymiary ok. 51 cm wysokości, 49 cm 

długości i 40 cm szerokości. 

Ilość elementów: min. 900.  
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41. 
Sterowana 

wyścigówka  

Zestaw typu LEGO Technic pozwalający na 

budowę  zdalnie sterowanej wyścigówki. 

Zestaw wyposażony w przyczepne gąsienice 

z dużymi kołami łańcuchowymi z tyłu, które 

zapewniają optymalne przyspieszenie. 

Model porusza się do przodu i do tyłu, może 

skręcać w prawo i w lewo oraz robić 360-

stopniowe obroty. Dodatkowo można 

przebudować go na zdalnie sterowany 

pojazd wyścigowy, więc zapewnia 

podwójną dawkę zabawy i budowania. 

Zdalnie sterowana wyścigówka kaskaderska 

ma ok. 17 cm wysokości, 22 cm długości i 

15 cm szerokości. 

Ilość elementów: min. 300 
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42. 

Auto 

wyścigowe 

terenowe 

Zestaw typu LEGO Technic pozwalający na 

budowę  modelu auta wyścigowego 

terenowego sterowanego przez aplikację. 

Zabawa rozpoczyna się już na etapie 

budowania, gdy można zapoznać się z 

wszystkimi elementami, które umożliwiają 

działanie tego modelu wyścigówki. 

Aplikacja działająca w oparciu o element 

Smart Hub zapewnia ogromną precyzję 

ruchu, co pozwala uzyskać podczas zabawy 

niezliczone kombinacje i odtwarzać 

realistyczne efekty dźwiękowe. Do wyboru 

są różne ekrany sterowania pozwalające 

jeździć do przodu, do tyłu, a także skręcać, 

przyspieszać, hamować i pokonywać 

przeszkody. Aplikacja dostarcza także w 

czasie rzeczywistym dane zwrotne o 

prędkości i przechyłach modelu, które 

można rejestrować, a sekcja wyzwań 

zachęca kierowców do przetestowania 

swoich umiejętności wyścigowych.  

Zmechanizowany zabawkowy samochód ma 

ponad 26 cm długości, 10 cm wysokości i 14 

cm szerokości. 

Ilość elementów: min. 450 
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43. Auto terenowe 

Zestaw typu LEGO Technic pozwalający na 

budowę  modelu ekstremalnej terenówki 

zasilanej przez element Smart Hub z 3 

silnikami i sterowana za pomocą intuicyjnej 

aplikacji. Zaawansowana aplikacja pozwala 

niezwykle precyzyjnie sterować jazdą i 

innymi funkcjami terenówki, zapewniając 

jednocześnie niezliczone możliwości 

zabawy z towarzyszeniem realistycznych 

efektów dźwiękowych. Użytkownicy mają 

do wyboru różne ekrany sterowania 

pozwalające jeździć do przodu, do tyłu, a 

także skręcać, przyspieszać, hamować i 

pokonywać przeszkody. Dzięki funkcji 

dostarczania danych zwrotnych w czasie 

rzeczywistym aplikacja informuje także o 

prędkości i przechyłach modelu, a sekcja 

wyzwań i osiągnięć zachęca kierowców do 

przetestowania swoich umiejętności. 

Wytrzymały, sterowany przez aplikację 

model ma wysokie niezależne zawieszenie. 

Obserwacja skomplikowanych przekładni i 

technologii będzie dla Uczniów okazją do 

przyjrzenia się zaawansowanym 

rozwiązaniom inżynierii, a do tego pomoże 

im poprawić czas reakcji, rozwinąć 

zdolności poznawcze i nauczyć się 

kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Ekstremalna terenówka ma ok. 19 cm 

wysokości, 33 cm długości i 22 cm 

szerokości. 

Ilość elementów: min 950 
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44. 
Wózek 

widłowy 

Zestaw typu LEGO Technic pozwalający na 

budowę  modelu wózka widłowego. Model 

ma szereg autentycznych detali i funkcji, 

takich jak niezwykle sterowny układ 

kierowniczy na tylne koła oraz wysoko 

podnoszone widły do obsługi trudno 

dostępnych powierzchni. Model ma także 

dwucylindrowy silnik z ruchomymi tłokami, 

szczegółową kabinę kierowcy, 

pomarańczowe światła ostrzegawcze oraz 

duże opony.  

Wózek widłowy ma ok. 18 cm wysokości, 

33 cm długości i 12 cm szerokości. 

Ilość elementów: min. 550 
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45. 

Klocki do 

budowy robota 

programowane

go 

Zestaw typu LEGO Education SPIKE™ 

Prime, na który składają się kolorowe 

elementy konstrukcyjne, łatwy w obsłudze 

sprzęt oraz intuicyjne środowisko 

kodowania typu przeciągnij i upuść oparte 

na języku Scratch. Głównym elementem 

systemu jest Hub, który można 

programować. Dodatkowo w zestawie 

znajdują się silniki i czujniki, które razem z 

różnorodnymi, kolorowymi elementami 

konstrukcyjnymi klocków można 

wykorzystać do projektowania i budowania 

ciekawych robotów, dynamicznych urządzeń 

i innych interaktywnych modeli.  

Na zestaw składa się: 

• Solidny pojemnik do przechowywania z 

tackami do sortowania,  

• Hub do programowania, z matrycą świateł 

5x5, 6 portami wejścia/wyjścia, 

zintegrowanym żyroskopem 6-osiowy, 

głośnikiem, modułem Bluetooth i 

akumulatorem 

• czujnik odległości, czujnik siły, czujnik 

koloru,  

• duży silnik, 2 średnie silniki  

• min. 500 elementów klocków. 

• Środowisko programowania typu 

przeciągnij i upuść na tablety i komputery 

bazuje na popularnym języku 

programowania Scratch. 

• 3 zgodne ze standardami nauczania 

moduły STEAM zawierające głównie 45-

minutowe zajęcia dotyczące inżynierii i 

informatyki. W komplecie szczegółowe 

scenariusze lekcji online i materiały dla 

nauczycieli. 
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46. 

Zestaw 

rozszerzający 

do budowy 

robota 

programowane

go 

Zestaw rozszerzający i kompatybilny z 

zestawem z poz. 46. Min. 600 elementów, w 

tym 2 duże koła, zakrzywione listwy zębate, 

duży silnik i czujnik koloru. 
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47. 

Zestaw do 

budowy 

maszyn 

prostych i 

zasilanych 

Zestaw ten zawiera klocki oraz materiały 

programowe pomagające w eksploracji 

inżynierii projektowej z bardziej 

zaawansowanymi mechanizmami, 

strukturami i siłami, pozwalający na 

kształtowanie wśród uczniów podstawowy 

przedmiotów STEM, w tym zrozumienie 

zasad działania maszyn prostych i 

zasilanych, struktur i mechanizmów. 

Dodatkowo zestaw zawiera pakiet 

programów zapewniających pełne 
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scenariusze lekcji, ćwiczenia dodatkowe i 

zadania skupione na rozwiązywaniu 

problemów. Ponadto dołączony jest 

przewodnik dla nauczycieli oraz arkusze 

zadań dla uczniów.                                                        

Ilość elementów: min. 350 

48. 

Zestaw 

uzupełniający 

do zestawu do 

budowy 

maszyn 

prostych i 

zasilanych o 

tematyce 

energii 

odnawialnej 

Zestaw prezentuje w jaki sposób można 

uzyskać energię odnawialną nawet we 

własnym pokoju. Dzięki niemu 

samodzielnie można przygotować obwód 

zasilający wykorzystując energię słoneczną 

albo elektrolizę wody. Do zestawu 

dołączono turbiny i diody do testowania 

generatorów prądu.                                                                                    

Zawartość zestawu: Korpus turbiny; 

Głowica turbiny; 9 wyprofilowanych 

łopatek do turbiny; Adapter głowicy turbiny; 

3 polipropylenowe ostrza dla turbiny; 

Narzędzie do odlokowania rotora; Baza do 

turbiny; Aluminiowy stojak do turbiny; 

Elektrolizer PEM; Baza dla elektrolizera; 

Ogniwo PEM; Baza dla ogniwa; Zbiornik 

wodoru; Zbiornik tlenu; Wewnętrzny 

pojemnik na gaz; Płytka z obwodem 

drukowanym; Baza na płytkę; Moduł 

rezystancyjny 100 ohm; Panel słoneczny 1 

Watt; Adaptery, rury i zawory; Instrukcja 

montażu; CD-ROM z lekcjami; Baza na 

pojemniki z wodą i gazem; Złącze 

bananowe; Przezroczysta tuba; Plastikowe 

piny do elektrolizera; Akumulator z 

przewodami łączącymi; Strzykawka 
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49. 

Fiszki  do nauki 

słownictwa w 

języku 

angielskim 

Fiszki typu iM-Words, do nauki języka 

angielskiego wykonane w technice 

obrazowania słów. Min. 300 fiszek o wym. 

min. 7 cm x 6 cm 
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50. 
Pojemniki 

plastikowe 

Pojemnik z tworzywa sztucznego, 

transparentny, zamykany na klipsy, o 

pojemności min. 8 l i wymiarach min. 

30x20x15 cm do przechowywania klocków. 

20 

  

51. 
Ziemia 

ogrodowa 
Podłoże uniwersalne do uprawy roślin - 

kwiatów i warzyw, min. 50 l 
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52. 
Miks nasion i 

cebulek 

Nasiona otoczkowane roślin: marchewka, 

sałata masłowa, rzodkiewka; nasiona 

klasyczne: rozmaryn, bazylia, mięta, 

rzeżucha, szczypiorek, tułajka, cynia, 

kosmidium, wilczomlecz, gipsówka; nasiona 

na kiełki: słonecznik, brokuł, rzodkiewka, 

pszenica; cebulki: cebulka dymka, czosnek, 

tulipany, narcyzy, krokusy, irysy. 
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53. Mikroskop 

Mikroskop o minimalnych parametrach:                                                 

głowica: monokularowa pochylona pod 

kątem 45o, obracana 360o 

okulary: WF 10x  

obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x 

(amortyzowany)  

powiększenia: 40x, 100x, 400x  

koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów  

regulacja ostrości: współosiowa śruba makro 

i mikrometryczna  

oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją 

jasności  

stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie 

poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem 

preparatów  
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54. 

Zestaw 

preparatów 

mikroskopowyc

h 

Zestaw stu gotowych do użytku preparatów 

biologicznych. W zestawie znajdują się co 

najmniej preparaty: 

 Trzy rodzaje bakterii; Penicylina; 

Kropidlak;  Rhizopus – grzyb; 

Promieniowiec (Actinomyces);  Zawłotnia; 

Diatomy;  Closterium – glon; Skrętnica; 

Koniugacja skrętnic; Porost; Liść paproci; 

Przedrośle paproci; Liść jaśminu nago 

kwiatowego; Łodyga moczarki; Liść 

moczarki; Igła sosny; Męski kłos 

zarodnionośny sosny;  Żeński kłos 

zarodnionośny sosny;  Liść kauczukowca; 

Stożek wzrostu na czubku korzenia 

kukurydzy;  Młody korzeń bobu;  Łodyga 

kukurydzy; Łodyga dyni ;  Łodyga 

słonecznika;  Pylnik mchu; Rodnia mchu; 

Splątek mchu; Pień lipy; Łodyga pelargonii; 

Liść fasoli; Kiełkujący pyłek kwiatowy; 

Pyłek kwiatowy ; Owoc pomidora;  Korzeń 

powietrzny storczyka; Mitoza komórek 

stożka wzrostu cebuli; Ziarno kukurydzy z 

bielmem; Plazmodesma; Zalążnia lilii; 

Pylnik lilii; Liść lilii; Tasznik pospolity 

(embrion); Tasznik pospolity (młody 

embrion); Skórka czosnku; Euglena; 
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Orzęsek Paramecium;  Stułbia; Płaziniec; 

Schistosoma (przywra krwi - samiec);  

Schistosoma (przywra krwi - samica); Glista 

(samiec i samica); Dżdżownica; Skóra węża; 

Wioślarka; Wrotek; Aparat gębowy samicy 

komara;  Aparat gębowy pszczoły miodnej; 

Tylne odnóże pszczoły miodnej; Aparat 

gębowy motyla; Aparat gębowy muchy; 

Aparat gębowy świerszcza; Mrówka;  Łuska 

ryby;  Płaziniec; Tchawka świerszcza; 

Skrzela mięczaka; Wymaz krwi ludzkiej; 

Wymaz krwi ryby;  Nabłonek rzęskowy; 

Nabłonek płaski;  Nabłonek 

wielowarstwowy; Mitoza w jajach glisty 

końskiej;  Jelito cienkie; Tkanka kostna; 

Ścięgno psa; Tkanka łączna;  Mięsień 

szkieletowy; Mięsień sercowy; Rdzeń 

kręgowy; Nerw motoryczny; Mięsień gładki 

w fazie skurczu; Płuco; Żołądek; Wątroba; 

Węzeł chłonny;  Płuco szczura z 

wybarwionymi naczyniami krwionośnymi;  

Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami 

krwionośnymi;  Nerka szczura;  Jajnik kota;  

Ludzki nabłonek wielowarstwowy;  DNA, 

RNA;  Mitochondria w gruczole 

trzustkowym; Aparaty Golgiego w jaju 

żaby; Ludzkie chromosomy Y; Ludzkie 

chromosomy X 

55. 
Ćwiczenia 

sylabowe do 

nauki czytania 

Pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się 

czytać oraz dla dzieci z grupy ryzyka 

dysleksji. Zestaw zawiera materiał 

podzielony zgodnie z kolejnymi etapami 

symultaniczno- sekwencyjnej metody 

wczesnej nauki czytania prof. Jagody 

Cieszyńskiej.  

W pierwszym etapie nauki prezentujemy 

dziecku wyrazy zbudowane z dwóch sylab 

otwartych (zakończonych na samogłoskę). 

Tak skonstruowane sylaby są dla dzieci 

uczących się czytać najłatwiejsze dla 

percepcji poprzez analizator wzrokowy i 

słuchowy. 

Zestaw składa się z następujących 

elementów: 

1. Obrazek; 

2. Przecięty obrazek z podpisem; 

3. Przecięty obrazek; 

4. Podpis - cały wyraz do czytania 

globalnego; 

5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z 

podziałem na sylaby. 
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W zestawie jest łącznie 21 wyrazów i 21 

obrazków. 

56. 

Ćwiczenia do 

percepcji 

słuchowej i 

rozwijania 

koncentracji 

Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć 

słuchową. Zestaw składa się z płyty z 

nagraniami różnych odgłosów i 

odpowiadających im ilustracji. 

W zestawie zarejestrowane zostały dźwięki 

w dwudziestu kategoriach tematycznych 

(m.in. odgłosy pojazdów, codzienne 

czynności, żywioły natury, przyroda, 

urządzenia domowe, praca...). Ćwiczenia 

polegają na zapamiętywaniu pojedynczych 

dźwięków, kojarzeniu ich z obrazkami oraz 

sekwencyjnym zapamiętywaniu trzech 

dźwięków i ich rozpoznawaniu. 

Zestaw zawiera: 

- płytę CD z nagraniami 60 dźwięków w 

różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem 

stopniowania trudności (czas trwania płyty: 

min. 60 min.); 

- 20 dwustronnie foliowanych kart z 60 

ilustracjami obiektów generujących nagrane 

dźwięki; 

- instrukcję dla prowadzącego z 

zestawieniem kolejności nagrań. 
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57. 

Ćwiczenia do 

badania i 

doskonalenia 

słuchu 

fenomowego 

dzieci 

 Zestaw obrazków i wyrazów do badania i 

doskonalenia słuchu fenomowego u dzieci, 

na który składa się z min. 240 obrazków i 

wyrazów na kartonikach. Materiały te służą 

zarówno do badania, jak i doskonalenia 

słuchu fonemowego u dzieci. 
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58. 
Gra 

logopedyczna 

Gra logopedyczna do wspomagania 

prawidłowej wymowy oraz usprawniania 

narządów mowy, które biorą udział w 

procesie artykulacji głosek: języka, warg, 

policzków, podniebienia oraz żuchwy. 

Składa się z dwóch talii po 48 kart. Z jednej 

strony każdej karty znajduje się "buźka", 

przedstawiająca wybrany układ 

logopedyczny, natomiast z drugiej strony 

zamieszczone są krótkie polecenia. Praca z 

kartami polega na pokazywaniu oraz 

odgadywaniu "buziek" (jedną talię kart 

otrzymuje osoba dorosła, drugą – dziecko). 
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59. 

Materiały 

wyrazowo-

obrazkowe do 

utrwalenia 

wymowy 

Zestaw dziesięciu tomów: 

1) Materiał wyrazowo-obrazkowy 1 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek ś, ź, ć, dź 

Materiał w postaci wyrazów i obok 

narysowanych czarno-białych obrazków 

przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź 

1 
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w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i całych 

zdaniach. Opracowany materiał jest 

przeznaczony dla logopedów i rodziców 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Materiał słowny ułożono według zasad 

logopedycznych. Należy go 

wykorzystywać po wywołaniu w izolacji 

głosek ś, ź, ć, dź i utrwaleniu ich w 

sylabach. 

Objętość 64 strony, Oprawa miękka, 

2) Materiał wyrazowo-obrazkowy 2 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek s, z, c, dz 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz 

w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i całych 

zdaniach. Opracowany materiał jest 

przeznaczony dla logopedów i rodziców 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Materiał słowny ułożono według zasad 

logopedycznych. Należy go 

wykorzystywać po wywołaniu w izolacji 

głosek s, z, c, dz i utrwaleniu ich w 

sylabach. 

Objętość 74 stron, Oprawa miękka 

3) Materiał wyrazowo-obrazkowy 3 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek sz, ż, cz, dż 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, 

dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i całych 

zdaniach. Opracowany materiał jest 

przeznaczony dla logopedów i rodziców 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Materiał słowny ułożono według zasad 

logopedycznych. Należy go 

wykorzystywać po wywołaniu w izolacji 

głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich 

w sylabach. 

Format A4, Objętość 70 stron, Oprawa 

miękka 

4) Materiał wyrazowo-obrazkowy 4 
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do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek dentalizowanych 

Materiał przeznaczony jest do utrwalania 

w układach opozycyjnych głosek po 

wcześniejszym wyćwiczeniu ich 

artykulacji w izolacji, sylabach, 

wyrazach i zdaniach. 

- Opozycje głosek przedniojęzykowo-

zębowych s, z, c, dz i przedniojęzykowo-

dziąsłowych sz, ż, cz, dż. 

- Opozycje głosek przedniojęzykowo-

zębowych s, z, c, dz i 

środkowojęzykowo-dziąsłowych ś, ź, ć, 

dź. 

- Opozycje głosek przedniojęzykowo-

dziąsłowych sz, ż, cz, dż i 

środkowojęzykowych ś, ź, ć,dź. 

- Opozycje głosek zwartoszczelinowych 

c, cz, ć, dz, dż, dź i szczelinowych s, sz, 

ś, z, ż, ź. 

Format A4, Objętość 68 stron, Oprawa 

miękka 

5) Materiał wyrazowo-obrazkowy 5 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek l, r 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek r, l w 

wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. 

Opracowany materiał jest przeznaczony 

dla logopedów i rodziców do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i 

młodszym szkolnym. Materiał słowny 

ułożono według zasad logopedycznych. 

Należy go wykorzystywać po 

wywołaniu głosek l, r utrwaleniu ich w 

sylabach. 

Format A4, Objętość 78 stron, Oprawa 

miękka 

6) Materiał wyrazowo-obrazkowy 6 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek k, ki, g, gi 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek k, ki, g, gi 

w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. 

Opracowany materiał jest przeznaczony 

dla logopedów i rodziców do pracy z 
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dziećmi w wieku przedszkolnym i 

młodszym szkolnym. Materiał słowny 

ułożono według zasad logopedycznych. 

Należy go wykorzystywać po 

wywołaniu głosek k, ki, g, gi i 

utrwaleniu ich w sylabach 

format A4, Objętość 68 stron, Oprawa 

miękka 

7) Materiał wyrazowo-obrazkowy 7 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, 

ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, 

śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i 

zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-

dźwięczna. Opracowany materiał jest 

przeznaczony dla logopedów i rodziców 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Materiał słowny ułożono według zasad 

logopedycznych. Należy go 

wykorzystywać po wywołaniu w izolacji 

głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) i utrwaleniu 

ich w sylabach. Utrwalanie artykulacji 

możemy wspomagać, wykorzystując 

analizator wzrokowy. Autorki proponują 

w podpisach oznaczyć kolorem 

czerwonym litery f, fi, w, wi, ł, ch (h). 

Format A4, Objętość 68 stron, Oprawa 

miękka 

8) Materiał wyrazowo-obrazkowy 8 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek p, pi, b, Bi 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi 

w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w 

opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. 

Opracowany materiał jest przeznaczony 

dla logopedów i rodziców do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i 

młodszym szkolnym. Materiał słowny 

ułożono według zasad logopedycznych. 

Należy go wykorzystywać po 

wywołaniu w izolacji głosek p, pi, b, bi i 

utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalanie 

artykulacji możemy wspomagać, 
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wykorzystując analizator wzrokowy. 

Autorki proponują w podpisach 

oznaczyć kolorem czerwonym litery p, 

pi, b, bi. 

Format A4, Objętość 52 strony, Oprawa 

miękka 

9) Materiał wyrazowo-obrazkowy 9 

do utrwalania poprawnej wymowy 

głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, 

n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, 

śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i 

zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-

dźwięczna. Opracowany materiał jest 

przeznaczony dla logopedów i rodziców 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Materiał słowny ułożono według zasad 

logopedycznych. Należy go 

wykorzystywać po wywołaniu w izolacji 

głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) i utrwaleniu 

ich w sylabach. 

Utrwalanie artykulacji możemy 

wspomagać, wykorzystując analizator 

wzrokowy. Autorki proponują w 

podpisach oznaczyć kolorem czerwonym 

litery t, d, m, mi, n, ni (ń). 

Format A4, Objętość 68 strony Oprawa 

miękka 

10) Materiał wyrazowo-obrazkowy 10 

do utrwalania poprawnej wymowy  

głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń 

prawidłowej wymowy samogłosek 

ustnych a, o, u, e, i, y oraz nosowych ą, ę 

w sylabach, wyrazach 

dźwiękonaśladowczych, wyrazach, 

wyrażeniach i zdaniach. Materiał 

ćwiczeniowy do samogłosek ą, ę 

obejmuje wyrazy, w których zachowana 

jest pełna nosowość, tj. przed spółgłos-

kami szczelinowymi f, w, s, z, sz, rz (ż), 

ś, (si), ź (zi) oraz w wygłosie absolutnym 

(na końcu wyrazu) w przypadku 

samogłoski ą. 

Format A4, Objętość 100 stron Oprawa 

miękka  
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60. 

Zeszyt ćwiczeń 

ORTOGRAFFI

TI. Matematyka 

bez trudności. 

Część I. Klasa 

IV-VI szkoła 

podstawowa 

wydanie z roku 2018 lub nowsze 4 

  

61. 

Zeszyt ćwiczeń 

ORTOGRAFFI

TI. Matematyka 

bez trudności. 

Część 2. Klasa 

V-VI szkoła 

podstawowa 

wydanie z roku 2018 lub nowsze 3 

  

62. 

SP. Ortograffiti 

7. Matematyka. 

Zeszyt ćwiczeń 

1 

wydanie z roku 2018 lub nowsze 5 

  

63. 
Gry 

matematyczne 

Zestaw gier matematycznych, w skłąd 

których wchodzą Która godzina? (48 kart, 

40 żetonów, zegar z ruchomymi 

wskazówkami), Szybkie oczko (plansza oraz 

84 kartoniki), Gry karciane (80 kart), 

Loteryjka (8 plansz oraz 72 kartoniki), 

Znajdź mnie (plansza oraz 40 kartoników), 

Tabliczka mnożenia (plansza oraz karty do 

wypełniania), 4 pionki, 2 kostki tradycyjne, 

kostka z liczbami dwucyfrowymi. Gry 

pokazują sposoby utrwalania wiadomości i 

umiejętności matematycznych, inspirują 

także do podejmowania własnych prób 

tworzenia zabaw matematycznych. Pokazują 

rodzicom, jak pracować z dzieckiem w 

domu w sposób ciekawy i aktywny. Np. Gry 

matematyczne ORTOGRAFFITI. Klasa IV-

VI szkoła podstawowa 
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64. 

Zestaw do 

tworzenia 

modeli 

cząsteczek i 

związków 

Zestaw klasowy do budowy struktur 

chemicznych, który pozwala zrealizować 

następujące treści z zakresu chemii: 

nasycone i nienasycone węglowodory, 

cykliczne węglowodory, grupy funkcyjne 

w chemii organicznej, benzen, 

polimeryzacja, izomeria optyczna, proste 

cząsteczki nieorganiczne i jony złożone. 

Atomy są reprezentowane przez kolorowe 

kulki z wypustkami, a różne typy wiązań 

w postaci trwałych, plastikowych rurek, 

dociętych do odpowiednich długości. 

Wszystkie elementy zestawu umieszczono 

w plastikowym pudełku z przegródkami. 

Zestaw składa się z min. 800 elementów, 

w tym 500 atomów i 300 wiązań oraz 

instrukcji 

2 
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65. 

Zestaw do 

tworzenia 

obwodów 

elektrycznych 

Zestaw do budowania podstawowych 

obwodów elektrycznych. 

Elementy obwodu są zamocowane na 

przezroczystych płytkach tak, by widoczny 

był cały obwód. Połączeń elektrycznych 

płytek dokonuje się łatwo i szybko poprzez 

specjalne magnetyczne styki. 

W zestawie: 

- 6 płytek, 

- (3 żarówki) i podstawki, 

- brzęczyk, 

- włącznik przyciskowy, 

- 2 przewody krokodylkowe, 

- łączniki baterii, 

- druty. 

2 

  

66. 

Zestaw 

materiałów i 

substancji 

codziennego 

użytku 

Zestaw produktów codziennego użytku do 

prowadzenia doświadczeń fizycznych i 

chemicznych: Soda oczyszczona 

spożywcza- 1 kg; kwas cytrynowy ocet 

spirytusowy 10% - 4 litry; olej rzepakowy - 

5 l; barwniki spożywcze (6 różnych 

kolorów) - 10 g każdy; ręczniki papierowe, 

250 listków, min. dwuwarstwowe - 2 rolki; 

płyn do mycia naczyń - 3 l; kubki 

plastikowe, jednorazowe, poj.200 ml, 

przezroczyste - 100 szt.; talerzyk 

plastikowy, jednorazowy, śr. 17 cm, 

niedzielony - 100 szt. 

1 

  

67. 

Zestaw do 
przeprowadzan
ia doświadczeń 

Zestaw pozwolający poznać tajniki chemii i 
odkryć mnóstwo ciekawych substancji 
chemicznych. W zestawie: min. 19 
odczynników (jodek potasu, węglan sodu, 
cynk granulowany, węglan wapnia, tlenek 
miedzi, miedź (folia), magnez (paski), 
triosiarczan sodu, siarczan żelaza, kwas 
winowy, oranż metylowy, siarczan 
magnezu,chlorek kobaltu sześciowodny, 
kwaśny siarczan sodu, żelazo (proszek), 
siarczan sodu, lakmus, siarczan potasowo-
glinowy (ałun), chlorek amonowy, siarczan 
miedzi, wodorotlenek wapnia) oraz 
niezbędne akcesoria potrzebne do 
przeprowadzenia ekscytujących 
doświadczeń: probówki - 4szt, stojak do 
probówek - 1szt, uchwyt do probówki - 1szt, 
palnik spirytusowy - 1szt, rurka szklana - 
3szt, rurka gumowa - 1szt, łyżeczka do 
odmierzania substancji - 2szt, zlewka 100ml 
- 1szt, kolba stożkowa 100ml - 1szt, pręcik 
szklany (do mieszania) - 1szt, okulary 
ochronne - 1szt, papierki lakmusowe - 8 szt, 
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filtr papierowy - 6szt, korek bez otworu - 
3szt 
Korek z otworem - 2szt 
Lejek - 1szt 
Szczegółowa Instrukcja 

68. 

Model 

demonstracyjny 

energii 

odnawialnych 1 

Zestaw modeli demonstrujących działanie 

energii odnawialnych (wody, wiatru i Słońca 

- 3). Wysokość maksymalna: 50 cm. 

Dodatkowo dołączone 4 wymienne "efekty 

końcowe" przemiany poszczególnych 

energii odnawialnych, np. brzęczyk, 

przekładnie, miernik, diody. Modele można 

prezentować w pomieszczeniu i na otwartej 

przestrzeni.  

2 

  

69. 

Model 

demonstracyjny 

energii 

odnawialnych 2 

Zesta pozwalający na budowanie z 

elementów zestawu działającą mini-wersję 

generatora wiatrowego, czyli turbinę 

wiatrową, która jest podstawowym 

elementem elektrowni wiatrowej, w której 

prąd pozyskiwany jest w wyniku zamiany 

energii kinetycznej wiatru na mechaniczne 

obroty wiatraka turbiny, a w następstwie 

tego na energię elektryczną. Jest to energia 

czysta i odnawialna. Zaawansowana budowa 

turbiny pozwala eksperymentować uczniom 

z różnymi ustawieniami łopat oraz ich 

ilością - zestaw zawiera 3 różne typy łopat 

(łącznie 9 sztuk) zainspirowanych badaniami 

aeronautycznymi NASA, jak również 

nowoczesne łopaty arkuszowe. O 

przepływie prądu informują zapalające się 

diody LED. 

Skład zestawu: • turbina wiatrowa (generator 

wiatrowy) w wersji mini • statecznik 

ustawiający turbinę w kierunku wiatru • 

prądnica 3-fazowa • różne typy łopat • diody 

LED demonstrujące przepływ prądu 

2 

  

70. 

Model 

demonstracyjny 

energii 

odnawialnych 3 

Działający model turbiny wodnej 

podłączanej do źródła wody, z transparentną 

szybą z przodu umożliwiającą obserwację 

jej pracy. Turbina podłączona jest do małego 

generatora wytwarzającego prąd, którego 

działanie (przepływ) widoczne są poprzez 

m.in. (zawarte w zestawie!) świecącą 

żarówkę, diodę LED, obracające się na osi 

silniczka koło barw Newtona (i inne 

elementy obwodu, w tym 2-zakresowy 

przełącznik). Koło wodne widoczne przez 

szybę wykonane jest z chromowanego 

mosiądzu, a obudowa turbiny z odlewu 

aluminiowego. Turbina przystosowana jest 

do podłączania do źródła wody o niskim 
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ciśnieniu; dołączone 25-milimetrowe wężyki 

odprowadzające i rurki wlotowe z 

przejściówką do wylewek o większym 

wlocie. 

Wszystkie elementy zestawu razem z turbiną 

zamontowane są na stabilnej podstawie, co 

bardzo ułatwia używanie i demonstrację 

pracy turbiny. Działanie turbiny widoczne 

jest przez przednią przezroczystą ściankę, 

natomiast wykorzystanie wytwarzanego 

prądu można zobaczyć dzięki podłączonemu 

do turbiny małemu silnikowi, stąd działająca 

turbina "zapali" żarówkę, diodę LED lub 

obróci koło Newtona, aby zobaczyć 

addytywność barw. Przełączanie między 

żarówką i kołem Newtona umożliwia 

zamontowany wyłącznik. Dioda podczas 

pracy turbiny świeci się w trybie ciągłym, 

ale można ją wyjąć z gniazd i zamiast niej 

wpiąć do obwodu inny element (gniazda są 

4-mm). Jest to więc bardzo poglądowa i 

rozwijająca pomoc dydaktyczna, która nie 

tylko demonstruje pracę turbiny wodnej, ale 

także prezentuje przemianę energii oraz 

budowę obwodu elektrycznego. 

71. 

Model 

demonstracyjny 

energii 

odnawialnych 4 

Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz 

doświadczeń indywidualnych i grupowych z 

zakresu energii słonecznej – jej 

pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania 

oraz wykorzystywania, jak również 

działania fotoogniwa, czyli ogniwa 

fotowoltaicznego. Możliwe jest to dzięki 

przemyślanej zawartości zestawu oraz wielu 

ciekawym i różnorodnym doświadczeniom 

zawartym w dołączonej kolorowej 

instrukcji. Elementy zestawu (główne 

elementy wymienione poniżej), takie jak 

fotoogniwo, przewody, termometr, lustro 

płaskie i paraboliczne, lupa, silniczek 

elektryczny, śmigło, kolorowe filtry…, 

umożliwiają bardzo szerokie i dogłębne 

omówienie, na podstawie przeprowadzanych 

doświadczeń i eksperymentów, tematów: 

Energia słoneczna, ogniwo fotowoltaiczne, 

wykorzystanie energii słonecznej itd. 

Lampa na zdjęciu nie wchodzi w skład 

zestawu. 

Skład zestawu: 

fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i 

przewody; podstawka fotoogniwa; 

termometr; szkło powiększające; silniczek 

elektryczny; śmigło; podstawka silniczka; 

lustro paraboliczne; podstawka pod lustro 

2 

  



 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

paraboliczne; lustro płaskie; lupa podwójna; 

kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne; 

probówka; podstawka probówki; stojak do 

probówki; gumki; spinacze do papieru z 

główką; plastikowe koluszka; nitka; 

plastikowe paski 

72. Plansze ścienne  

Zestaw plansz ściennych:  

1) Plansza ścienna o min. wymiarach 70 x 

100 cm przedstawia odnawialne źródła 

energii jakimi są woda, wiatr i Słońce. 

Dwustronnie foliowana, z zawieszką.  

2) Ścienna plansza demonstracyjna 

prezentująca w żywy i obrazowy sposób jak 

szybko następuje rozkład odpadów 

wyrzucanych do środowiska bez segregacji, 

a wiec z góry pozbawionych szans na 

recykling. Plansza prezentuje zdjęcia 

różnych rodzajów odpadów wraz 

sekwencjami czasowymi (tygodnie, 

miesiące, dziesiątki lat, setki lat, tysiące lat), 

w których te odpady, wyrzucone bez 

segregacji, ulegną biodegradacji. Przy części 

zdjęć umieszczone są dowcipne uwagi 

dotyczące skutków braku segregacji tych 

odpadów. Wymiary planszy: min. 70 x 100 

cm, oprawiona w drążki i foliowana.  

3) Plansza ścienna pokazuje podział 

odpadów, symbole i znaki ekologiczne, czas 

biodegradacji odpadów. Wymiary: 70x100 

cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.  
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73. 

Zestaw do 

demonstracji 

energii 

słonecznej  

Prosty zestaw demonstrujący przemianę 

energii słonecznej w elektryczną. W 

zestawie m.in. ogniwo fotowoltaiczne (tzw. 

bateria słoneczna) 400 mA, przewody, 

silniczek, śmigiełka, modele samolotu i 

ptaka, instrukcja. 
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74. 

Zestaw 

narzędzi 

badawczych 

Zestaw narzędzi badawczych 

umieszczonych w specjalnej walizce 

wielokrotnego użytku.  

Zestaw umożliwia: 

- badanie wody, w tym określanie (reagenty) 

poziomu fosforanów (PO4), azotanów 

(NO3), azotynów (NO2), amonu (NH4), pH 

oraz twardości wody, a także badanie 

osadów i obserwacje wielu innych 

czynników związanych z wodą. 

- badanie gleby, w tym składu i składników 

gleby (testy reagentami na zawartość 

fosforanów, azotanów, amonu oraz 

oznaczanie pH gleby), organizmów 

glebowych, procesu glebotwórczego, 

- obserwację drobnych organizmów 

zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym 

bioindykatorów, 

- obserwację roślinności, w tym ich 

zależności od jakości wody i gleby. 

Skład zestawu:Instrukcja obsługi zestawu; 

Płyn do określania pH w glebie (min. 500 

ml); Strzykawka; Lupa powiększająca; 

Probówki (min. 4 szt.); Stojak plastikowy do 

probówek; Łyżeczka do poboru próbek 

gleby; Łyżeczka do poboru odczynników 

sypkich; Skale barwne do odczytywania 

wyników; 15 plastikowych buteleczek z 

mianowanymi roztworami wskaźników; 

trwała walizka z paskiem do przenoszenia 
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75. 

Pojemniki z 

lupami do 

biodegradacji 

Ciekawa pomoc do obserwacji w czasie 

procesu biodegradacji różnych materiałów. 

Składa się z trzech połączonych ściankami, 

ale niezależnych komór z przezroczystego 

tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz 

termometrami. W przednich ściankach 

wtopione są dodatkowo szkła 

powiększające. Wymiary całkowite: 30 cm 

(szerokość) x 20 cm (wysokość). 
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76. 

Edukacyjny 

przyrząd 

zasilany 

ogniwem 

fotowoltaiczny

m 

Mały model robota  wykonany z tworzywa 

sztucznego z ogniwem fotowoltaicznym. 

Model po samodzielnym złożeniu 

wystawiony na działanie promieni 

słonecznych zostaje wprawiony w ruch 

(chodzi/skacze, itp.) 
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77. 

Książeczka 

edukacyjna z 

kartami pracy 

Książeczka przedstawia zagadnienia 

związane ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). 

Uczy, jakie są grupy elektroodpadów i co 

należy z nimi robić, aby nie zanieczyszczały 

środowiska naturalnego. W książeczce tej 

pokazano również sposoby na oszczędzanie 

energii elektrycznej i cieplnej w domu i w 
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szkole.  

78. 

Zestaw 

doświadczalny 

do 

biodegradacji 

Zestaw umożliwiający przeprowadzanie 

doświadczeń z zakresu biodegradowalności 

różnych materiałów. Zestaw umożliwia 

swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz 

materiałów do testowania. Sam zestaw 

zawiera próbki różnych materiałów takich 

jak: torba biodegradowalna na zakupy, torba 

na psie odchody, folia celulozowa, 

wypełniacz skrobiowy, naczynie z otrąb 

pszennych, paski różnych metali. Testować 

więc można stopień biodegradowalności 

materiałów zawartych w zestawie, jak też 

materiałów z naszego bezpośredniego 

otoczenia, w tym materiałów wyrzucanych 

przez nas lub w naszej okolicy do pojemnika 

z odpadami.  SKŁAD ZESTAWU: 

Pojemniki testowe przezroczyste z 

zatrzaskowymi pokrywami z 2 otworami 

wentylacyjnymi – 6 szt; Korki do otworów 

wentylacyjnych pokryw pojemników 

testowych – 12 szt; Ramki transparentne U-

kształtne do pojemników testowych – 6 szt; 

Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej 

– 6 szt; Uchwyt-klips do ramki 

transparentnej U-kształtnej – 3 szt; 

Podstawka do pojemnika testowego – 3 szt; 

Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika 

testowego – 3 szt;  Pęseta do przenoszenia 

próbek – 1 szt; Torba biodegradowalna na 

zakupy – 1 szt;  Torba biodegradowalna na 

psie odchody – 1 szt;  Folia celulozowa – 1 

szt;  Wypełniacz skrobiowy 

biodegradowalny – 1 litr;  Naczynie z otrąb 

pszennych – 1 szt. (talerz);  Komposter  – 1 

szt. (100 ml);  Próbka metalu: miedzi (pasek 

o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 

3 szt; Próbka metalu: aluminium (pasek o 

min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 

szt; Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana 

(pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone 

rogi) – 3 szt;  Arkusz 33 etykiet 

samoprzylepnych do opisywania próbek; 

Wzór karty obserwacji, do powielania i 

wypełniania – 1 szt; Opakowanie – 1 szt. 
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79. Robot solarny 

Zestaw Solarny dla małego konstruktora, 

uczący wykorzystywać energię słoneczną do 

zasilania różnego rodzaju urządzeń. Jest to 

edukacyjny zestaw konstrukcyjny 

pozwalający na zbudowanie różnych 

pojazdów-robotów napędzanych energią 

słoneczną. To wspaniała kreatywna zabawka 

do samodzielnego złożenia dla małych 

majsterkowiczów. 

Robot solarny może być przekształcony aż 

w 14 różnych modeli robotów. Korzystając z 

tegozestawu solarnego można zbudować : 

     robot żółw: 12.3 x 8.5 x 6.5 cm 

    robot chodzik: 8 x 6 x 8,5 cm 

    robot auto: 8,6 x 7 x 8,5 cm 

    robot dwukołowiec: 17.1 x 9.3 x 9.5 cm 

    robot łódź: 18,2 x 25,5 x 9 cm 

    robot chrabąszcz: 11.5 x 9.4 x 8.5 cm 

    robot pies: 12 x 7.2 x 9 cm 

    robot kwadrobot: 13 x 7 x 10 cm 

    robot krab: 9,2 x 9 x 8 cm 

    robot ślizgacz: 15 x 9 x 9.5 cm 

    robot kajak: 7.7 x 9.3 x 9.3 cm 

    robot Zombie: 8,5 x 8,5 x 13,7 cm 

    robot Surfer: 29 x 17,5 x 8 cm 

    robot kręciołek: 18.7 x 25.5 x 10 cm 

10 

  

80. 

Mapa ścienna - 

formy ochrony 

przyrody 

Skala: 1:600 000 

Format min.: 150 x 110 cm 

Plansza laminowana folią strukturalną o 

podwyższonej wytrzymałości na 

rozdzieranie, oprawiona w drewniane 

półwałki z zawieszeniem sznurkowym. 

Szkolna mapa ścienna prezentująca 

najważniejsze formy ochrony przyrody w 

Polsce na tle sieci ECONET. Na mapie 

zaznaczone są parki narodowe, parki 

krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte 

konwencją Ramsarską oraz rezerwaty 

biosfery wpisane na światową listę 

UNESCO. Sieć ECONET-POLSKA jest 

elementem powstającej Paneuropejskiej 

Sieci Ekologicznej, która ma być spójnym 

przestrzennie i funkcjonalnie systemem 

reprezentatywnych i najlepiej zachowanych 

pod względem różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej obszarów Europy. 
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81. 
Gra edukacyjna 

- eko quiz 

Gra zawiera 100 kart z pytaniami i 

odpowiedziami. Pytania dotyczą parków 

narodowych w Polsce, lasu, oszczędzania 

energii, wody, segregacji odpadów oraz 

odnawialnych źródeł energii.  Karty mają 

wymiary 9 cm x 11 cm. 
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82. 

Zestaw 

edukacyjny do 

demonstracji 

oczyszczania i 

uzdatniania 

wody 

Model służy do demonstracji i doświadczeń 

z zakresu filtrowania, oczyszczania i 

uzdatniania wody. Symuluje naturalne 

procesy filtrowania wody jakie zachodzą w 

naturze, gdzie woda przesącza się przez 

kolejne warstwy gleby o różnej budowie i 

strukturze (stąd w zestawie piasek i żwir). 

Pozwala też zaprezentować procesy i etapy 

oczyszczania wody jakimi posługuje się 

człowiek, aby pić wodę wolną od 

zanieczyszczeń. 

Model wykonany jest z twardego, 

transparentnego tworzywa sztucznego i 

składa się z 3 par rozdzielnych pojemników 

(łącznie 6) w kształcie walca z otworami w 

dnie, nakładanych kolejno na siebie, do 

których wsypywane są zawarte w zestawie 

materiały filtrujące: aktywny węgiel w 

zakręcanym pojemniku (90 g), piasek (3 x 

65 g), żwir (3 x 65 g). Całość osadza się na 

większym 2-częściowym pojemniku 

zbierającym oczyszczoną wodę. 

Dodatkowymi elementami są: plastikowy 

pojemnik miarowy o poj. 50 ml, bibuła 

filtracyjna (12 krążków) oraz okulary 

ochronne. 
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83. 

Sprzęt do 

integracji 

sensorycznej 

Sprzęt do integracji sensorycznej wraz z 

pełnym zestawem do podwieszenia oraz 

montażem haków w suficie Sali. W ramach 

zestawu znajdują się: niezbędne haki 

montowane na suficie, karabinczyki, liny i 

krętliki do montazu poszczególnych 

sprzętów, podwieszany tunel o długości min. 

2,5 m i średnicy ok. 70 cm, wykonany z 

wytrzymałego materiału; hamak elastyczny; 

Hustawka pajęczyna, pierścień: średnica ok. 

60 cm; trapez podwójny, Wysokość: 60 cm.; 

Konik okrągły z belką poprzeczną; Drabinka 

czworokątna, Długość min: 160cm, Długość 

drewnianych elementów: 40cm; Platforma 

podwieszana, Wymiary siedziska: długość 

110 cm, szerokość 50 cm, kładka do 

ćwiczeń równowaznych, dł. min. 1,2 m. 

1 

  

84. 
Zegar do nauki 

godzin 

Zegar do nauki godzin, drewniany lub z 

tworzywa sztucznego, z nazwami 

wskazówek ("Godzina" i "Minuta"), z 

wskazanymi godzinami przedpoudniowymi i 

popołudniowymi, śr. Min. 20 cm 
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85. 

Piramida 

matematyczna - 

dodawania do 

100 

Gra składająca się z zestawu 36 trójkątów, 

które zawierają zadania matematyczne. 

Rozwiązywanie każdego z 49 zadań to 

kolejny krok na drodze do zbudowania 

imponującej piramidy. Gra w zakresie 
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dodawania do 100. 

86. 

Piramida 

matematyczna - 

tabliczka 

mnożenia 

Gra składająca się z zestawu 49 trójkątów, 

które zawierają zadania matematyczne. 

Rozwiązywanie każdego z 63 zadań to 

kolejny krok na drodze do zbudowania 

imponującej piramidy. Gra w zakresie 

tabliczki mnożenia. 
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87. 
Waga szalkowa 

z odważnikami 

Waga szalkowa drewniana lub metalowa, z 

odważnikami metalowymi, drwenianymi lub 

z tworzywa (4x100 g, 4x 50 g, 4x20 g, 4x 10 

g), wym. Min. szalki - śr. lub bok dł. 13 cm 
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88. 
Magnetyczne 

pieniądze 

Zestaw zabawkowych pieniądzy służących 

do nauki, ale również zabaw z możliwością 

mocowania zawartych w zestawie pieniędzy 

za pomocą magnesu stwarza nauczycielom i 

pedagogom liczne możliwości zastosowania, 

na przykład podczas zabawy w sklep. W 

składzie produktu znajduje się  200 zł: 3 szt. 

• 100 zł: 3 szt. • 50 zł: 3 szt. • 20 zł: 3 szt. • 

10 zł: 6 szt. • 5 zł: 6 szt. • 2 zł: 6 szt. • 1 zł: 6 

szt. • 50 gr: 6 szt. • 20 gr: 5 szt. • 10 gr: 6 

szt. • 5 gr: 12 szt. • 2 gr: 12 szt. • 1 gr: 12 

szt.   
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89. 

Magnetyczna 

tablica 

mnożenia 

Duża tablica zawiera wszystkie działania na 

mnożenie w zakresie 100 w układzie 

tabelarycznym. Tablica jest oprawiona w 

aluminiową ramę i zaopatrzona w haczyki 

do powieszenia na tablicy szkolnej. 

W komplecie dostarczane są magnetyczne 

kwadraty z dwustronnym nadrukiem - z 

jednej strony działanie (np. 5 x 6) z drugiej 

strony wynik (np. 30).  

Zawartość: trwała metalowa tablica z 

nadrukiem i aluminiową oprawą - wymiar 

tablicy min. 60 x 60 cm - 100 kolorowych 

kwadratów z folii magnetycznej z 

dwustronnym nadrukiem - wymiar kwadratu 

min.  4,5 x 4,5 cm  
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90. 
Gra edukacyjna 

dot. Ortografii 

Gra zachęca do zabawy, podczas której 

gracze utrwalą pisownię wyrazów z: ż, rz, 

ch, h, ó, u. Celem gry jest nauka ortografii w 

konwencji szlachetnej rywalizacji, poprzez 

wzrokowe kodowanie trudnych wyrazów. 

Śmieszne i żartobliwe wierszyki pozwolą na 

skuteczne utrwalenie poprawnej, niełatwej 

polskiej pisowni. 

• 54 karty z pułapkami ortograficznymi wraz 

z odpowiedziami 

• plansza o wym. 24 cm x 32 cm 

• 24 kartoniki z wierszami i zagadkami o 

wym. 7,4 cm x 7,4 cm 

• pionki 

• kostka do gry  
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91. 

Piramida 

ortograficzna - 

zasady pisowni 

języka 

polskiego  

Piramida ortograficzna to wstęp do nauki 

zasad ortograficznych, stanowi wartościową 

pomoc w nauce reguł pisowni języka 

polskiego. Dzięki nauce poprzez zabawę 

dzieci szybko przyswajają tak trudne reguły 

ortograficzne. W tej pomocy dzieci na 

podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej 

pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.W 

zestawie znajduje się 25 trójkątów. 

Budowanie piramidy jest proste i odbywa 

się na zasadzie gry w domino, w efekcie 

rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy 

imponującą piramidę.  
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92. 

Piramida 

ortograficzna - 

zasady 

ortografii 

Piramida ortograficzna będąca kontynuacja 

Piramidy z pkt. 90, zawarty materiał 

ćwiczeniowy utrwala poznane zasady 

ortograficzne dzięki zastosowaniu 

przykładów z : ó, u, rz, ż, ch, h wymiennych. 

Stanowi wartościową pomoc w nauce reguł 

pisowni języka polskiego. Dzięki nauce 

poprzez zabawę dzieci szybko przyswajają 

tak trudne reguły ortograficzne.W tej 

pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą 

się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, 

ż, ch, h - wymiennej. W zestawie znajduje 

się 25 trójkątów. 
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93. 
Quiz 

ortograficzny 

Quiz ortograficzny , w którym na kartach 

znajduje się 180 obrazków. Obrazki są 

podpisane, jednak trudności ortograficzne są 

ukryte. Karty podzielono na trzy grupy: 

wyrazy z "ó" i "u", "rz" i "ż", "h" i "ch". 

Gracze w trakcie gry deklarują, jaką literę 

trzeba wstawić, aby wyraz był w całości 

napisany poprawnie. Gdy wszyscy 

zadeklarują litery, można sprawdzić za 

pomocą czytnika, kto podał prawidłowe 

odpowiedzi, a kto się pomylił. Gra 

umożliwia wzrokowe zapamiętanie 

poszczególnych wyrazów, co jest kluczem 

do opanowania ortografii. Dołączony do 

instrukcji komentarz wyjaśnia zasady 

pisowni z "ó" i "u", "rz" i "ż", "h" i "ch". • 

36 żetonów z literami • 80 żetoników- 

biedronek • 90 kart • czytnik z folii  
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94. Kości do gry 

Gra składająca się z 9 sześciennych kostek, z 

których każda zawiera na ściankach 

odmienny zestaw ilustracji. Gra polega na 

rzuceniu wszystkimi dziewięcioma 

kostkami. Następnie uczestnik rozpoczyna 

swoje opowiadanie w oparciu o dziewięć 

obrazów, które wypadły na kostkach. 5 

różnych zestawów tematycznych:  

1) wersja podstawowa gry,  
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2) "akcje",  

3) "fantazje",  

4) "podróże",  

5) "sekrety" 

95. 
Uzupełnienie 

do kości do gry 

Uzupełnienie do gry z pkt. 93 składające się 

z 3 sześciennych kostek, z których każda 

zawiera na ściankach odmienny zestaw 

ilustracji. 8 zestawów w 4 różnych tematach:  

1)"baśnie" x 2 szt.,  

2)"mity" x 2 szt,  

3)"zwierzęta" x 2 szt.,  

2)"sport" x 2 szt. 
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96. Gra słowna 

Gra polega na wyszukiwaniu słów na 

planszy. W pierwszej kolejności uczestnik 

kręci górną pokrywą gry i losuje kategorię 

dla wszystkich graczy. Wszyscy uczestnicy 

próbują odnaleźć słowo ukryte na planszy 

pasujące do danej kategorii. Osoba, która 

odnalazło go jako pierwsza kładzie swoje 

żetony na planszy. Gra toczy się dopóki nie 

zapełnimy całej planszy żetonami! Wygrywa 

ten gracz, którego kolor na koniec 

zdominuje planszę. 

- 1 baza gry 

- 8 dwustronnych plansz (16 różnych 

tematów gry) 

- 4×70 – żetonów znaczników w kolorach 

graczy (czerwony, żółty, zielony, niebieski) 

- 1 instrukcja 
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