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Załącznik nr 1  
do Zapytania ofertowego 

ZOK.042.2.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce, ul. Władysława 
Jagiełły 7, 17 - 200 Hajnówka 
 

Informacje dodatkowe: 
1. Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza 

się możliwość zaoferowania produktów równoważnych. 
2. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia, na własny koszt, pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych 

wniesienia ich do siedziby przedszkola i ustawienia w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki. 
3. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do 

użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, 
bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe, a także są dostosowany do wieku i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Wykonawca wystawi fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia. 
5. Minimalny okres gwarancji na pomoce dydaktyczne wynosi 1 rok. 
 

LP. NAZWA TOWARU  ILO ŚĆ OPIS 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE 

1 
Liczydło na ławkę na zajęcia dla 
dzieci z trudnościami 
matematycznymi 

5 szt. 
Liczydło wykonane z drewna 
10 rzędów z kolorowych kulek w minimum 2 kolorach  
Wymiary liczydła (+/- 5%): 24 cm x 20 cm 

2 

Mata matematyczna na zajęcia 
dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi (1 sztuka na 
ławkę) 

5 szt. 

Kolorowa mata pomagająca w nauce podstawowych kolorów, poznawaniu figur 
geometrycznych i ich kształtów 
Wykonana z trwałej tkaniny PCV 
Podzielona na pola o wymiarach: (+/-5%) 15 cm x 15 cm zawierające kolorowe figury 
geometryczne 
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Wymiar maty(+/- 5%): 60 cm x 60 cm 

3 

Patyczki - liczmany 
magnetyczne na zajęcia dla 
dzieci z trudnościami 
matematycznymi 10 szt. 

Zestaw składający się ze 100 sztuk magnetycznych, drewnianych patyczków o długości (+/- 
5%): 30 cm, w skład którego wchodzą patyczki w 5 kolorach (czerwony, niebieski, zielony, 
żółty, naturalny) - po 20 sztuk w każdym z kolorów.  
Patyczki umożliwiają tworzenie różnych konstrukcji lub układanie jeden na drugim.  
Służą do nauka sortowania i liczenia do 100 oraz do nauki umiejętności wykonywania 
działań matematycznych w zakresie do 100.  
Całość zapakowana. 

4 

Lotto kształty na zajęcia dla 
dzieci z trudnościami 
matematycznymi (1 sztuka na 
ławkę) 

5 szt. 

Drewniane elementy do rozpoznawania kształtów poprzez dotyk. Kształt wylosowany z 
woreczka trzeba dopasować do właściwego szablonu. 
W skład zestawu wchodzi: 
24 elementy z kolorowego grubego drewna o wymiarach (+/-5%):  4,5 cm x 6,5 cm x 0,9 
cm każdy 
24 tabliczki z grubego kartonu o wymiarach: (+/-5%) 8 cm x 8 cm 
woreczek 
instrukcja. 

5 

Zestaw cyfr i znaków na zajęcia 
dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi 

10 szt. 

Kolorowe, przestrzenne litery i cyfry. Każda z nich posiada od spodu magnes.  
W skład zestawu wchodzi co najmniej: 
• 60 cyfr z magnesem 
• 58 liter z magnesem  
• tablica o wymiarach (+/-5%): 24 cm x 30 cm  
• mazak  
• gąbka  
• książeczka wzorów. 
Całość zapakowana 

6 
Waga i odważniki na zajęcia dla 
dzieci z trudnościami 
matematycznymi (1 sztuka na 

5 szt. 
Waga szalkowa wykonana z litego drewna z 4 kolorowymi odważnikami.  
Wymiary około (+/- 5%): 30 cm x 10 cm x 32 cm. Całość zapakowana.  
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ławkę) 

7 

Liczydło stojące z tablicą 
magnetyczną na zajęcia dla 
dzieci z trudnościami 
matematycznymi 1 szt. 

Duże liczydło na stojaku wykonane z drewna ze 100 koralikami rozłożonymi w 10 rzędach, 
z kolorystycznie wyróżnionymi piątkami.  
Po drugiej stronie jest umieszczona tablica magnetyczna, po której można pisać mazakiem 
zmywalnym lub przyczepiać elementy magnetyczne. 
Wymiary (+/-5%): 85 cm x 120 cm 
W zestawie pisak do tablicy. 
Całość zapakowana. 

8 

Zestaw konstrukcyjny bryły na 
zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi (1 sztuka na 
ławkę) 

5 szt. 

Zestaw kolorowych kulek i patyczków z tworzywa sztucznego, w różnych rozmiarach i 
kształtach, do tworzenia przestrzennych konstrukcji geometrycznych.  
W komplecie zestaw kart zadań.  
Całość zamknięta w pudełku. 
W skład zestawu wchodzi co najmniej: 
270 patyczków o długości (+/-5%): od 3,3 cm do 12,5 cm 
60 kulek o średnicy (+/-5%) 1,7 cm 
20 dwustronnych kart ze wzorami z lakierowanego kartonu o wymiarach (+/-5%): 17,5 cm 
x 11,5 cm 
Całość zapakowana. 

9 

Matematyka na wesoło 
"Pierwsze Odkrycia" na zajęcia 
dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi (1 sztuka na 
ławkę) 

5 szt. 

Edukacyjna gra multimedialna wprowadzająca dzieci w świat emocjonujących i zabawnych 
historii, sprawiając, iż nauka matematyki staje się przyjemnością.  
Zawiera 15 wesołych przygód w zakresie dodawania i odejmowania liczb, grupowania 
przedmiotów według ich kształtu i koloru, porównywania liczebności zbiorów i 
odczytywania czasu.  
Zabawie towarzyszy system motywacji – nagroda za rozwiązanie każdego ćwiczenia jest 
naklejka, a po zebraniu wszystkich naklejek, dziecko dostaje nagrodę główną. 
Gra obejmuje: 
- setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych  
- możliwość śledzenia postępów w nauce:  



 

Projekt pt. "Moje przedszkole" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 
 

 

- rejestr wyników  
- tablica rekordzistów  
- zabawy ćwiczące spostrzegawczość  
- stopniowalny poziom trudności zadań  
- pomoc w formie dźwiękowej  
- wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji. 
Zapakowana w oryginalnym pudełku. 

10 

100 pytań i odpowiedzi 1 - 4 na 
zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi (zestaw składa 
się z czterech książek) 

4 
zestawy 

Seria książek składająca się z czterech części przygotowanych w formie quizu - 
zawierających 100 pytań i odpowiedzi.  
Format książek: 16,8 cm x 23,5 cm  
Liczba stron każdej z książek: 32 strony 
Miękka oprawa 
Zestaw zawiera 4 książki. 

11 

Arytmetyka z biedronką na 
zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi 

5 szt. 

Gra rozwijająca umiejętność liczenia i logiczne myślenie. Polega na jak najszybszym 
przykryciu biedronek kropkami o odpowiednich wartościach, tak, by dały sumę 10. 
Przeznaczona dla 2 – 6 graczy  
W skład zestawu wchodzi: 
6 dwustronnych plansz – biedronek o wymiarach 20,3 cm x 16,2 cm 
72 żetony o średnicy 3,7 cm 
Zapakowana w oryginalnym pudełku. 

12 

Cyferkowe zgadywanki na 
zajęcia dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi 

5 szt. 

Gra liczbowa, umożliwiająca poznanie liczb w zakresie 1-10 i opanowanie podstawowych 
działań matematycznych. Praktyczny zestaw pozwalający przesuwać elementy i 
manipulować nimi, bez ryzyka upuszczenia i zgubienia. Gra pozwala młodszym dzieciom 
zrozumieć następstwo liczb i proste działania, a starszym - znaczenie i pojęcie liczb 
parzystych i nieparzystych.  
W skład zestawu wchodzi co najmniej: 
12 pasków magnetycznych o wymiarach 30 cm x 5 cm, podzielonych na 5 okienek 
60 żetonów o długości boku 4,8 cm, prezentujących liczby od 1 do 10 na kilka różnych 
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sposobów. 
Zapakowana w oryginalnym pudełku. 

13 

Woreczki z cyferkami na zajęcia 
dla dzieci z trudnościami 
matematycznymi 

5 szt. 

Kolorowe woreczki z nadrukowanymi liczbami i odpowiadającą im liczbą kropek. Do 
zabaw ruchowych w grupie oraz jako pomoc edukacyjna przy poznawaniu cyfr. 
W skład zestawu wchodzi co najmniej:  
10 sztuk woreczków o wymiarach 10 cm w 5 różnych kolorach. 

14 

Zestaw 4 układanek logicznych 
na zajęcia dla dzieci z 
trudnościami matematycznymi 
(1 szt. na ławkę) 

5 
zestawó

w 

Zestaw 4 układanek logicznych opartych o system współrzędnych. Pobudza i zachęca do 
matematyczno-logicznego myślenia.  
W skład zestawu wchodzi co najmniej: 
4 drewniane plansze o wymiarach (+/-5%): 25 cm x 25 cm 
64 drewniane karty (tabliczki) – 4 x 16 elementów o wymiarach (+/-5%) 4,5 cm x 4,5 cm 
Zapakowane w oryginalnym opakowaniu.  

Skład 
zestawu 

10 
zestawów Opis elementów zestawu 

zeszyt 

1 

Zeszyt:  
• 16 kartek  
• format: A5  
• 70 g/m2  
• laminowana okładka 

blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A4 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2  
• format: A4 

15 Zestaw 
materiałów 
papierniczych dla 
dzieci na zajęcia z 
trudnościami 
matematycznymi  

blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A3 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2 
• format: A3 
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blok 
rysunkowy 
biały 

1 
Blok rysunkowy biały  
• 20 białych arkuszy  
• 80 g/m2 

blok 
techniczny 
(biały A4) 

1 

Blok techniczny biały: 
• 10 białych arkuszy  
• 180 g/m2 
• format: A4 

kredki 

1 

Kredki w intensywnych barwach, nasycone kolorami i kryjące, pozwalając na łatwe 
malowanie dużych powierzchni. Możliwość rozcierania kredek palcem. 
• 12 kolorów 
• w pudełku kartonowym 
• długość (+/-5%): 8 cm 
• średnica (+/-5%): 0,7 cm 

długopisy 
2 

Długopis: 
• metalowa, trwała obudowa  
• kolor wkładu niebieski lub czarny 

przybory 
geometrycz
ne 

1 

W zestawie:  
• linijka o wymiarach (+/-5%): 21,5 cm x 4 cm (skala do 20 cm)  
• ekierka o wymiarach (+/-5%): 15,5 cm x 7 cm (skala do 14 cm)  
• kątomierz o wymiarach (+/-5%): 11 cm x 6 cm (skala do 10 cm i 180°)  
• skale w cm i mm 
Zestaw zapakowany w oryginalnym opakowaniu. 

teczka 
biurowa 

1 

Teczka: 
• format: A4  
• z gumką  
• laminowana, kolorowa okładka 

ołówek 
1 

Ołówek: 
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• długość minimum: 17,5 cm 

gumka do 
ścierania  1 

Guma ołówkowa o ściętych brzegach: 
• przeznaczona do najbardziej delikatnych powierzchni  
• wymiary (+/-5%): 54,5 mm x 20 mm x 12 mm 

Flamastry 

1 zestaw 

Zestaw flamastrów: 
• 12 kolorów  
• długość flamastra (+/-5%): 13 cm  
• średnica końcówki flamastra (+/-5%): 0,1 cm 
• w firmowym opakowaniu  

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ 

Zainteresowania badawcze 

16 

Kompas wielofunkcyjny na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 

10 szt. 

Kompas z tworzywa sztucznego, metalu lub drewna. 
Na tarczy oznakowany wschód, zachód, północ i południe  
360-stopniowa skala wokół jego krawędzi.  
Średnica minimum 5 cm 

17 
Lupy na zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 10 szt. 

Przyrząd do obserwacji. 
Średnica minimum 50 mm - max 90 mm 
Powiększenie min. 6x 

18 

Mikroskop - zestaw duży na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 5 szt. 

Urządzenie z wbudowaną szufladką.  
Mikroskop z powiększeniem: 100x, 400x lub 1200x. 
Zawiera kolorowe filtry, dwie lampki podświetlające, zasilanie: baterie 2x AA.  
W zestawie szkiełka. 
Całość zapakowana w trwałe pudełko. 

19 
Gra planszowa ekologia na 
zajęcia rozwijające 

1 szt. 
Gra planszowa, pozwalająca na poznanie zagadnień związanych ze środowiskiem. Dzieci 
uczą się jak funkcjonuje ekosystem, zasoby wody, energii oraz cykl wodny.  
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zainteresowania badawcze W skład gry wchodzi co najmniej: 
• plansza do gry 
• pionki lub figurki 
• kostka do gry  
• instrukcja w języku polskim  
Całość zapakowana. 

20 

Quiz przyrodniczy na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

1 szt. 

W skład quizu wchodzi: 
• minimum 100 kart z zagadkami o zwierzętach i roślinach w formie wierszy  
• plansza do gry  
• minimum 4 pionki  
• okrągłe żetony  
• instrukcja w języku polskim. 
Całość zapakowana.  

21 

Wyspa tajemnic na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

1 szt. 

Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym, rozwijająca m.in.: 
• umiejętność czytania i pisania; 
• umiejętność uczenia się i zapamiętywania; 
• przyswajają umiejętności ekologiczną i przyrodniczą. 
instrukcja w języku polskim. 
Zapakowana.  

22 
Wehikuł czasu na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

1 szt. 
Multimedialna gra o charakterze edukacyjnym przystosowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym. Rozwija potencjał intelektualny oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-
ruchową. Instrukcja w języku polskim.  

23 
Magnetyczny układ słoneczny 
na zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 

1 szt. 
Zestaw planet układu słonecznego.  
Planety wyposażone w magnesy dzięki czemu można je przytwierdzić do tablic. 
Średnica Słońca minimum 25 cm. 

24 
Kocham Cię Polsko na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 

1 szt. 
Zestaw gier i zabaw edukacyjnych, których tematem przewodnim jest Polska. Zawartość 
pudełka (minimum): 
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badawcze • plansza do gry 
• karty do gry 
• żetony 
• pionki 
• kostka 
• klepsydra 
• instrukcja w języku polskim  
Całość zapakowana. 

25 

Puzzle wielowarstwowe (żaba, 
motyl, kot) na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

3 szt. 

Wielowarstwowe puzzle ze sklejki przedstawiające żabę, motyla i kota.  
Zawierają podstawkę do układania z wyżłobionym dla danego obrazu miejscu. 
Wymiary minimum: 18 cm x 12,5 cm  
Całość zapakowana. 

26 

Zegarowe lotto na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

2 szt. 

Gra edukacyjna, która w przyjazny sposób pomaga zdobyć umiejętność posługiwania się 
zegarem.  
Zestaw zawiera: 
- 4 dwustronne plansze o wymiarach minimum 23 cm x 16 cm 
- 48 dwustronnych tafelków o wymiarach minimum 4 cm x 4 cm 
- zegar z ruchomymi wskazówkami o wymiarach minimum 15 cm x 15 cm  
Całość zapakowana. 

27 

Segregacja odpadów na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

2 szt. 

Gra edukacyjna ucząca dziecko dbania o środowisko, segregowania śmieci. Dziecko ma za 
zadanie umieszczenie „śmieci” w odpowiednich koszach.  
Zestaw zawiera minimum: 
• 4 x plastikowe kontenery: 
• karty z obrazkiem śmieci nadające się do recyklingu, 
• karty z obrazkiem śmieci kuchennych, 
• karty z obrazkiem śmieci innych, 
• karty z obrazkiem śmieci niebezpiecznych 
• instrukcja w języku polskim. 
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Całość zapakowana. 

28 

Rytm przyrody na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

1 szt. 

Plansza/mapa przedstawiająca rytm i czas przyrody. 
Wymiary minimum: 120 cm x 160 cm. 
Plansza dwustronna, wykonana w folii strukturalnej. 
Druga strona ćwiczeniowa.  

29 
Pus - Świat wokół nas na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badacze 

10 szt. 
Książeczka o tematyce ekologicznej, obejmującej także zasady bezpieczeństwa. Skierowana 
do dzieci przedszkolnych. 
Okładka: miękka  

Skład 
zestawu 

1 zestaw Opis elementów zestawu 

dziennik 
zajęć w 
twardej 
oprawie 

1 

format: A4  
oprawa: twarda 
ilość kartek: 16 (32 strony) 
kolor: biały 

papier ksero 

5 

rodzaj: ksero 
format: A4  
gramatura papieru: 80g/cm2 
kolor: biały 
ilość kartek: 500 w jednej ryzie 
stan: nowy 

długopis  
1 

Długopis: 
• metalowa, trwała obudowa  
• kolor wkładu niebieski lub czarny 

30 Zestaw 
materiałów 
papierniczych 
niezbędnych dla 
przedszkola do 
prowadzenia zajęć 
dla dzieci z 
zainteresowaniami 
badawczymi  

ołówek  
1 

Ołówek: 
• długość minimum: 17,5 cm 
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toner 1 Toner: Samsung MLT-D1082S 

gumka 
1 

Guma ołówkowa o ściętych brzegach: 
• przeznaczona do najbardziej delikatnych powierzchni  
• wymiary (+/-5%): 54,5 mm x 20 mm x 12 mm 

Skład 
zestawu 

10 
zestawów 

Opis elementów zestawu 

zeszyt 

1 

Zeszyt:  
• 16 kartek  
• format: A5  
• 70 g/m2  
• laminowana okładka 

blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A4 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2  
• format: A4 

blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A3 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2 
• format: A3 

blok 
rysunkowy 
biały 

1 
Blok rysunkowy biały  
• 20 białych arkuszy  
• 80 g/m2 

31 Zestaw 
materiałów 
papierniczych dla 
dzieci z 
zainteresowaniami 
badawczymi  

blok 
techniczny 
(biały A4) 

1 

Blok techniczny biały: 
• 10 białych arkuszy  
• 180 g/m2 
• format: A4 
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kredki 

1 

Kredki w intensywnych barwach, nasycone kolorami i kryjące, pozwalając na łatwe 
malowanie dużych powierzchni. Możliwość rozcierania kredek palcem. 
• 12 kolorów 
• w pudełku kartonowym 
• długość (+/-5%): 8 cm 
• średnica (+/-5%): 0,7 cm 

długopisy 
2 

Długopis: 
• metalowa, trwała obudowa  
• kolor wkładu niebieski lub czarny 

przybory 
geometrycz
ne 

1 

W zestawie:  
• linijka o wymiarach (+/-5%): 21,5 cm x 4 cm (skala do 20 cm)  
• ekierka o wymiarach (+/-5%): 15,5 cm x 7 cm (skala do 14 cm)  
• kątomierz o wymiarach (+/-5%): 11 cm x 6 cm (skala do 10 cm i 180°)  
• skale w cm i mm 
Zestaw zapakowany w oryginalnym opakowaniu. 

teczka 
biurowa 

1 

Teczka: 
• format: A4  
• z gumką  
• laminowana, kolorowa okładka 

ołówek 
1 

Ołówek: 
• długość minimum: 17,5 cm 

gumka do 
ścierania  1 

Guma ołówkowa o ściętych brzegach: 
• przeznaczona do najbardziej delikatnych powierzchni  
• wymiary (+/-5%): 54,5 mm x 20 mm x 12 mm 

flamastry 
1 zestaw 

Zestaw flamastrów: 
• 12 kolorów  
• długość flamastra (+/-5%): 13 cm  
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• średnica końcówki flamastra (+/-5%): 0,1 cm 
Zapakowane w oryginalnym opakowaniu  

32 

Magnetyczne ułamki na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 1 szt. 

Listwy wykonane są z estetycznego, wytrzymałego tworzywa w różnych kolorach o 
jednakowej długości podzielone na części, aby zobrazować całość oraz ułamki. 
• minimum 9 różnych kolorów  
• ułamki od 1/1 do 1/12  
• wym. 1/1 100 x 10 cm 

33 
Klepsydra duża na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
badawcze 

2 szt. 
Klepsydra wypełniona piaskiem 
• wymiary minimum 14,5 x 8 cm 

34 
Globus fizyczny podświetlany 
na zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 

2 szt. 
Globus z funkcja podświetlania 
• średnica minimum 32 cm  
• wysokość minimum 48 cm  

35 

Program komputerowy Oskar 
odkrywa tajemnice lasu na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 

1 szt. 

Interesujący program komputerowy dla dzieci pozwalający poprzez zabawę poznawać świat 
roślin i zwierząt leśnych. 
Zawiera dodatkowo: gry, pełną wersję polską, możliwość włączenia wersji angielskiej. 
Wymagania systemowe: dowolny komputer typu PC z procesorem Pentium, system 
Windows 95/98/2000/ME.CD-ROM.  

36 

Program komputerowy Młody 
Einstein na zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze 

1 szt. 

Zbiór gier, zabaw, ćwiczeń i testów logicznych stworzony po to by uczyć i wspomagać 
logiczne i konstruktywne myślenie. Główne moduły programu: nauka, ćwiczenia i testy 
pozwalają poznać teorię rozwiązywania zadań na inteligencję, przejść zestaw ćwiczeń, a 
następnie sprawdzić się w teście. W zestawie: 
• gry logiczne dla każdego. 
• przedstawione metody rozwiązywania zadań. 
• przejście od teorii do praktyki. 
• sprawdzian zdobytych umiejętności w formie testu. 
Wymagania sprzętowe: PC z procesorem P200, Windows 9x/ME/XP/Windows 7/8/10 
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Zainteresowania informatyczne 

37 

Pakiet "Akademia umysłu junior" 
(komputerowy program 
edukacyjny do ćwiczenia pamięci 
i koncentracji z licencją na 
kilkanaście stanowisk) na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
informatyczne 

1 szt. 

Pakiet programu „Akademia Umysłu Junior EDU”, to pełny pakiet zawierający wiele 
gotowych materiałów do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz 
koncentracji uwagi u dzieci, w tym: 
• 80 gier edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych,  
• gotowe scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych oraz 20 dla 
wczesnoszkolnych,  
• dodatek językowy – możliwość korzystania z programu w języku polskim i 
angielskim,  
• zestaw kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych,  
• konspekty pogadanek nawiązujące do tematów zajęć,  
• bogaty zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy,  
• atrakcyjny zestaw motywacyjny: komplet dyplomów, karty motywacyjne z 
naklejkami.  
Licencja wielostanowiskowa. System można wykorzystywać podczas zajęć grupowych z 
użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego oraz pracy indywidualnej 
przed komputerem.  
Wymagania techniczne: 
System: Windows 2000/XP/Vista/7/8; 
Procesor: 1.5 Ghz; 
RAM: 1GB, 
Wolne miejsce na dysku: 100MB; 
Karta graficzna: 256 MB; 
Karta dżwiękowa: zgodna z DirectX9; 
Inne: Napęd DVD, Flash Player 10. 

38 

Układanki – dobieranki – program 
komputerowy na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
informatyczne 

10 szt. 

Wydanie II. Gra komputerowa przeznaczona dla m.in. przedszkolaków. Płyta zawiera 
różnego rodzaju kolorowanki, loteryjki i składanki obrazkowe. Ważnym elementem są 
również zadania, które polegają na numerowaniu i liczeniu przedmiotów widocznych na 
obrazku (zakres liczenia: 1 – 10), a także zadania, w których dziecko musi zaznaczyć 
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kwadraty oznaczone kolejnymi liczbami - od 1 do 12. 
Programu komputerowego zawiera: 
1. 60 zadań - liczenie przedmiotów na obrazku  
2. 100 zadań - wyszukiwanie wyniku dodawania od 1 do 10  
3. 100 zadań – wyszukiwanie wyniku odejmowania od 1 do 10 
4. 20 loteryjek – szukanie takiego samego obrazka 
5. 20 układanek – składanie obrazków złożonych z 4 - 20 elementów 
6. 12 zadań – podpisywanie obrazków za pomocą etykiet 
7. 10 zadań – numerowanie przedmiotów na obrazku. 
Wymagania techniczne: 
Komputer wyposażony w system operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 lub 8. 

39 

"Tangram" - komputerowy 
program zabawy edukacyjne na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania informatyczne 10 szt. 

Tangram to program komputerowy na płycie CD – komputerowa zabawa edukacyjna – 
układanka logiczna, która: ćwiczy logiczne myślenie, percepcję wzrokowo-ruchową, 
kształci umiejętność koncentracji, spostrzegawczości, rozwija myślenie matematyczne i 
wyobraźnię dziecka, a także uczy znajomości podstawowych figur geometrycznych.  
Wymagania techniczne: 
Komputer wyposażony w system operacyjny Windows (w jednej z wersji: XP, Vista, 
Windows 7, Windows 8).  

Zainteresowania językowe (język angielski) 

40 

EuroPlus + angielski dla dzieci 
,,Pingwin Alex i przyjaciele’’- 
multimedialny program do nauki 
języka angielskiego na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
językowe 

1 szt. 

Pingwin Alex i przyjaciele z serii EuroPlus+ Angielski dla dzieci to multimedialny, 
edukacyjny program komputerowy adresowany do dzieci w wieku 4–7 lat. Program 
przeznaczony jest do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Zawiera różnorodne 
ćwiczenia i gry, dodatkowo barwną grafikę oraz atrakcyjną fabułę. Wyposażony w 
następujące narzędzia: Słowniczek, Pomoc, Gry, Wyniki oraz Moduł nagrywania głosu. 
Zapakowany.  
Wymagania sprzętowe: 
• system operacyjny Windows (2000*, XP*, Vista**) lub Mac OS 10.4 /10.5  
• miejsce na twardym dysku: 29 MB (Windows 2000, XP), 66 MB (Windows Vista)  
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• karta dźwiękowa, mikrofon, mysz  
• zainstalowany w komputerze protokół TCP/IP . 

41 

„Bolek i Lolek – język angielski 
dla dzieci” – multimedialny kurs 
języka angielskiego na płycie 
CD na zajęcia rozwijające 
zainteresowania językowe 

1 szt. 

Bolek i Lolek – Język angielski dla dzieci - to multimedialny kurs języka angielskiego na 
płycie CD przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólnie z Bolkiem i 
Lolkiem odwiedzamy wiele miejsc, których mieszkańcy mówią wyłącznie w języku 
angielskim. Kurs zawiera: 2500 kwestii mówionych w języku angielskim, słowniczek 
obrazkowy, 60 zadań do wykonania podczas wesołych zabaw. Zapakowany. 
Wymagania sprzętowe: 
Windows 95/98/ME/2000/XP/7 , procesor Petnium 300 MHz, 64 MB, napęd: 4 x lub 
szybszy, karta dźwiękowa wymagana. 

42 

Plansza ścienna w języku 
angielskim (owoce, warzywa) na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania językowe 

1 szt. 

Plansza ścienna „Vegatables – Fruits” przedstawia angielskie nazwy owoców i warzyw 
wraz z ich ilustracjami. Sugerowane wymiary planszy to około (+/- 5%): 70 cm x 100 cm, 
dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką. Zapakowana.  

43 

Plansza ścienna w języku 
angielskim (alfabet) na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
językowe 

1 szt. 

Plansza ścienna „The Alphabet” zawiera wszystkie litery alfabetu angielskiego, ich zapis 
fonetyczny oraz słowa wraz z ilustracjami. Sugerowane wymiary planszy to: około (+/- 5%) 
70cm x 100 cm, dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką. Zapakowana.  

44 

Plansza ścienna w języku 
angielskim (czynności) na 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania językowe 

1 szt. 

Plansza ścienna „What are they doing?" zawiera angielskie nazwy czasowników i czynności 
zilustrowane obrazkami. Sugerowane wymiary planszy to około (+/- 5%): 70 cm x 100 cm, 
dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką. Zapakowana.  

45 

Wielka gra podłogowa – alfabet 
angielski na zajęcia rozwijające 
zainteresowania językowe 1 szt. 

Gra edukacyjna do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Gra 
zawiera wielką podłogową matę winylową o wymiarach około (+/- 5%): 137 cm x 137 cm 
oraz 5 kostek obrazkowych nadmuchiwanych i 28 żetonów. Wszystkie elementy są 
kolorowe, na macie nadrukowane są litery alfabetu angielskiego, a do zestawu dołączone są 
instrukcje kilku popularnych gier grupowych lub aktywizujących całą klasę. Całość 
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zapakowana. 

46 

Lotto Animals (loteryjka języka 
angielskiego) na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
językowe 

1 szt. 

Loteryjka z nauką języka angielskiego. Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w 
języku angielskim. Poprzez kojarzenie rysunków zwierząt z napisami w języku angielskim, 
dziecko, dzięki pamięci wzrokowej, utrwala zapisy wyrazów. Wymowę ułatwi umieszczony 
pod nazwami angielskimi uproszczony zapis fonetyczny słówek. Gra przeznaczona dla 1- 4 
osób. Zestaw zawiera 4 dwustronne plansze o wymiarach około (+/- 5%) 23,5 cm x 16 cm. 
Całość zapakowana w kartonowym pudełku.  

47 

Zestaw puzzli (Alfabet, 
zwierząt, Liczby, kolory i 
kształty, Pojazdy, Zawody , 
Owoce i Warzywa) na zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
językowe 

1 zestaw 

Puzzle z serii „Zabawy z angielskim”. Każda para puzzli składa się z części obrazkowej 
oraz tekstowej. Na przedzie puzzli znajduje się angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący 
jego znaczenie, natomiast na odwrocie odpowiednio polskie tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw zawiera po jednym opakowaniu z każdej z 6 serii puzzli: 
1. Seria 1. “Alfabet zwierząt” - zestaw zawiera 26 par puzzli z nazwami 
najpopularniejszych zwierząt. zabawa tym zestawem puzzli uczy również alfabetu, gdyż 
nazwa każdego zwierzęcia rozpoczyna się inną literą. 
2. Seria 2. “Liczby, kolory i kształty” - zestaw składa się z trzech części. 
pierwsza obejmuje liczby od 1 do 10, druga zawiera 6 nazw najbardziej popularnych 
kształtów, zaś trzecia część prezentuje 11 nazw kolorów.  
3. Seria 3. “Owoce i warzywa” - zestaw zawiera nazwy tradycyjnych polskich warzyw 
i owoców. 
4. Seria 4. “Pojazdy” - zestaw zawiera puzzle przedstawiające nazwy pojazdów. 
5. Seria 5. “Zabawki” - zestaw zawiera puzzle przedstawiające nazwy zabawek. 
6. Seria 6. “Zawody” - zestaw zawiera puzzle przedstawiające najpopularniejsze 
zawody.  
Puzzle wykonane ze sztywnej tektury o grubości około (+/- 5%) 2 mm z zaokrąglonymi 
narożnikami. Zapakowane. 

Skład 
zestawu 

1 zestaw Opis elementów zestawu 48 Zestaw 
materiałów 
papierniczych 

dziennik 
1 

format: A4  
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zajęć w 
twardej 
oprawie 

oprawa: twarda 
ilość kartek: 16 (32 strony) 
kolor: biały 

papier ksero 

5 

rodzaj: ksero 
format: A4  
gramatura papieru: 80g/cm2 
kolor: biały 
ilość kartek: 500 w jednej ryzie 
stan: nowy 

długopis  
1 

Długopis: 
• metalowa, trwała obudowa  
• kolor wkładu niebieski lub czarny 

ołówek  
1 

Ołówek: 
• długość minimum: 17,5 cm 

toner 1 Toner: Samsung MLT-D1082S 

niezbędnych dla 
przedszkola do 
prowadzenia zajęć 
rozwijających 
zainteresowania 
językowe 

gumka 
1 

Guma ołówkowa o ściętych brzegach: 
• przeznaczona do najbardziej delikatnych powierzchni  
• wymiary (+/-5%): 54,5 mm x 20 mm x 12 mm 

Skład 
zestawu 

10 
zestawów 

Opis elementów zestawu 49 Zestaw 
materiałów 
papierniczych dla 
dzieci z 
zainteresowaniami 
językowymi  

zeszyt 

1 

Zeszyt:  
• 16 kartek  
• format: A5  
• 70 g/m2  
• laminowana okładka 
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blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A4 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2  
• format: A4 

blok 
rysunkowy 
kolorowy 
A3 

1 

Blok rysunkowy:  
• 20 kolorowych arkuszy  
• 80 g/m2 
• format: A3 

blok 
rysunkowy 
biały 

1 
Blok rysunkowy biały  
• 20 białych arkuszy  
• 80 g/m2 

blok 
techniczny 
(biały A4) 

1 

Blok techniczny biały: 
• 10 białych arkuszy  
• 180 g/m2 
• format: A4 

kredki 

1 

Kredki w intensywnych barwach, nasycone kolorami i kryjące, pozwalając na łatwe 
malowanie dużych powierzchni. Możliwość rozcierania kredek palcem. 
• 12 kolorów 
• w pudełku kartonowym 
• długość (+/-5%): 8 cm 
• średnica (+/-5%): 0,7 cm 

długopisy 
2 

Długopis: 
• metalowa, trwała obudowa  
• kolor wkładu niebieski lub czarny 

przybory 
geometrycz
ne 

1 

W zestawie:  
• linijka o wymiarach (+/-5%): 21,5 cm x 4 cm (skala do 20 cm)  
• ekierka o wymiarach (+/-5%): 15,5 cm x 7 cm (skala do 14 cm)  
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• kątomierz o wymiarach (+/-5%): 11 cm x 6 cm (skala do 10 cm i 180°)  
• skale w cm i mm 
Zestaw zapakowany w oryginalnym opakowaniu. 

teczka 
biurowa 

1 

Teczka: 
• format: A4  
• z gumką  
• laminowana, kolorowa okładka 

ołówek 
1 

Ołówek: 
• długość minimum: 17,5 cm 

gumka do 
ścierania  1 

Guma ołówkowa o ściętych brzegach: 
• przeznaczona do najbardziej delikatnych powierzchni  
• wymiary (+/-5%): 54,5 mm x 20 mm x 12 mm 

flamastry 

1 zestaw 

Zestaw flamastrów: 
• 12 kolorów  
• długość flamastra (+/-5%): 13 cm  
• średnica końcówki flamastra (+/-5%): 0,1 cm 
• w firmowym opakowaniu  

 
 

Burmistrz 
 

Jerzy Sirak 


