
lp. nazwa opis ilość JM

1 Geometryczne bryły porównawcze Zestaw, 17 brył, wysokość 6cm.Zestaw do 

badania zależności między kształtami brył 

geometrycznych. Każda bryła posiada ruchomą 

podstawę

12 zestaw

2 Mały chemik 160 doświadczeń Producnet Dromader 30 szt

3 Moje laboratorium – energia Producnet Dromader zestaw 215 doświadczeń 30 szt

4 Szalona chemia, dzika fizyka Producnet Dromader 15 szt

5 Mały magik – 100 sztuczek Magiczne rozmaitości Producnet Dromader, 

zestaw + DVD

30 szt

6 Robot solarny, 4M, Green Science 30 szt

7 Zestaw wprowadzający do optyki Zestaw uczniowski. Producent Jangar 30 zestaw

8 Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną Producent Jangar 3 szt

9 Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej Producent Jangar 6 zestaw

10 Mini zestaw 5 preparatów- Pełzające 

stworzenia

Dżdżownica, płaziniec, mrówka, odnóże komara, 

aparat gębowy pszczoły miodnej. Producent 

Jangar

3 zestaw

11 Mini zestaw 5 preparatów- Rośliny Łodyga słonecznika, łodyga jaskra, korzeń 

lotosu, liść lilii, płatek róży. 

3 zestaw

12 Życie w glebie- zestaw 10 preparatów 

mikroskopowych

Producent Jangar 3 szt

13 Szkło podstawowe do preparatów mikroskopowych (100 szt) 15 szt

14 Szkło nakrywkowe do preparatów mikroskopowych (100 szt) 15 szt

1. ZABAWKI I INNE POMOCE DYDAKTYCZNE 1A



15 Mikroskop szkolny 20X powiększenie: 20x; okulary szerokopolowe 

WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją 

dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów 

(in. odległości pomiędzy źrenicami 

obserwatora): 55-75 mm, obiektyw: 2x 

(wymienny); pole widzenia: 10 mm; zasilanie 

sieciowe (230V);  podświetlenie górne, odbite 

12V/10W, wbudowane wraz z transformatorem 

w podstawie; włącznik światła

12 szt

16 przyrząd dotworzenia i prezentacji brył 

obrotowych

wraz z kompletem (16 szt.) plastikowych ramek 9 szt

17 Zestaw szkieletowy do budowy brył Zestaw składa sie ze 180 kulek o i 180 

patyczków

6 zestaw

18 ułamki zwykłe magnetyczne zestaw, zestaw kół o średnicy 33cm, wykonany z 

kolorowego tworzywa wyposażony w elementy 

magnetyczne, Zestaw zawiera koła kola 

podzielone

na 2,3,4,5,6 części 1 całe koło i znaki +,-, =

6 zestaw

19 magnetyczna oś liczbowa  oś liczbowa od -25 do 25 3 szt

20 cyrkiel nauczycielski plastikowy cyrkiel tablocowy na przyssawkach 

silikonowych

3 szt

21 Liczydło Drewniane, 10 rzędowe, oczka kolorowe, 

wymiary ok. 28 cm x 15 cm.

30 szt

22 pryzmat trójkątny wykonany ze szkła o długości boku min. 4 cm, o 

kątach 60 st. X 60 st. X 60 st.

3 szt



bazy do robienia kartek, Bazy do robienia 

kartek. Zestaw perłowych kartek A6 wraz z 

perłowymi kopertami C6 -5 różnych kolorów,  

po 10 kartek i kopert z każdego koloru 50 kopert 

i 50 kartek Kartki mają wymiary 105 x 148 mm i 

są zagięte, są to sztywne kartki o gramaturze 

250g. Koperty - gramatura 120g

3 zestaw

cekiny, Błyszczące cekiny łamane kółka, średnicy 

6mm, średnica dziurki 1mm. Pakowane po 20g, 

zestaw 20 kolorów

3 zestaw

Dysk Kumihimo wykonany z elastycznego 

tworzywa- pianki, posiada 32 wcięcia. Po środku 

dysku znajduje się okrągły otwór o średnicy 

3cm. Cała mata sięga średnicy 17,5cm.

3 zestaw

Elementy do ozdabiania decoupage - bombki 

akrylowe. Kulka, bombka plastikowa 

tansparentna, otwierana z możliwością 

zawieszenia. Wymiar 8 cm, nadaje się do 

dekorowania różnymi technikami. 

3 zestaw

Elementy do ozdabiania decoupage - stojak na 

długopisy. Wykonany z drewna wymiar 

9,5x9,5x9,5 cm

3 zestaw

Elementy do ozdabiania decoupage - wieszak 

ubraniowy. Wieszak pojedynczy na ubrania. 

Długość 42 cm, wykonany z drewna bukowego 

nielakierowany do ozdabiania decoupage

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Elementy do ozdabiania decoupage - zakładki do 

książek. Zakładka wykonana ze sklejki o grubości 

2,7 mm, szerokość 5 cm, wysokość 15 cm

3 zestaw

filc w arkuszach różne kolory w arkuszach 

grubość 3i 4 mm.  Filc w arkuszu 30x40cm, o 

grubości 3 i 4 mm. Kolory intensywne od białego 

do czarnego

3 zestaw

Koraliki mix kolorów. Duże koraliki powlekane 4 

i 6  mm mix kolorów złote, brązowe, czerwone, 

granatowe, turkusowe, zielone , białe matowe 

błękitne jasnozielone, żółte, czerwone, brązowe, 

granatowe, przeźroczyste do nawlekania, 

srebrne, złote

3 zestaw

Koraliki mix kolorów małe. Powlekane 2 mm, 

mix kolorów złote, brązowe, czerwone, 

granatowe, turkusowe, zielone , białe matowe 

błękitne jasnozielone, żółte, czerwone, brązowe, 

granatowe, przeźroczyste do nawlekania

3 zestaw

Papier do scrabbookingu i embosingu różne 

wzory A4 lub 30x30 Papier ScrapArt 30x30cm 

różne wzory, Zestaw papierów Wild Rose 

Studio, opakowanie zawiera 32 arkusze w 16 

różnych wzorach. Rozmiar papieru: 

15,2x15,2cm. Gramatura: 160 g/m2.

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Serwetki do decoupage; różne wzory na 

pojedyncze sztuki  ( 4 wzory na serwetce). 

Serwetka papierowa trójwarstwowa 33x33,  o 

tematyce bożonarodzeniowej, welkanocnej, 

kuchennej, kwiaty, barwy jesieni, grzyby itp.

3 zestaw

zakończenia do bransoletek, różne wielkości 

(zakończenia ogniwka i karabińczyk), ogniwka i 

karabińczyk w kolorze srebrnym

3 zestaw

igły do filcowania cienkie 3 szt. 3 zestaw

igły do filcowania średnie 3 szt. 3 zestaw

igły do filcowania grube 3 szt. 3 zestaw

Mata do filcowania - szczotka – mała. Służy jako 

podkładka do filcowania igłami, powierzchnia 

szczotki 11 x 16 cm, włosie syntetyczne

3 zestaw

Farby akrylowe zestaw 12 kolorów w tubkach o 

pojemności 12ml. Komplet zawiera 12 

najpopularniejszych barw

3 zestaw

farba podkładowa biała do scian 5l.

farba podkładowa 100 ml - zielona

farba podkładowa 100 ml -czerwona

farba podkładowa 100 ml - żółta

3 zestaw

igły do koralików z nawlekarką Igły ręczne do 

nawlekania koralików. Rozmiar 10-13. Ilość igieł 

w blistrze 6. 

3 zestaw

Nawlekarka do igieł  boobin Treder.  Przyrząd 

służący do nawlekania nitki, żyłki przez oczko 

igły

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Kordonek różne kolory z bawełny 

merceryzowanej. Waga 1 kłębka: 30g - 200m. 

Czerwony

Kordonek różne kolory z bawełny 

merceryzowanej. Waga 1 kłębka: 30g - 200m. 

Zielony

Kordonek różne kolory z bawełny 

merceryzowanej. Waga 1 kłębka: 30g - 200m. 

Biały

Kordonek różne kolory z bawełny 

merceryzowanej. Waga 1 kłębka: 30g - 200m. 

Żółty

Kordonek różne kolory z bawełny 

merceryzowanej. Waga 1 kłębka: 30g - 200m. 

Fioletowy

3 zestaw

Mulina 8 m zestaw 100 kolorów. Zestaw muliny 

mix kolorów; w skład zestawu wchodzi 

100motków - 50 kolorów po 2 motki w każdym.

3 zestaw

 Nici/ żyłki do koralików. Różne kolory. Żyłka 

silikonowa mocna 0,3 mm na szpulce 250 m 

przezroczysta; nić nylonowa powlekana 

woskiem kolor: czarny, czerwony, brązowy

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Sznurek atłasowy (po 1 kolorze): Sznurek 

atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: ciemny 

róż

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

czarny

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

rudy

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

bursztynowy

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

fiolet

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

jasny beż

Sznurek atłasowy  1,5 mm nawój 15 m. Kolor: 

żółty

3 zestaw

Grabki do filcu 3 w 1 do wyczesywania i 

mieszania kolorów wełny czesankowej.

3 zestaw

 Igły do szycia z dużym oczkiem. Zestaw do 

szycia i cerowania duży. Ilość igieł w jednym 

blistrze 50.

3 zestaw

lakier błyszczący do decoupage 230 ml 3 zestaw

Szablony do embosingu różne wzory. Szablon do 

wygniatania/wytłaczania o wymiarach 15 x 10,5 

cm. Wzór: liście winogron, ramka z bombkami, i 

inne. Pasuje do maszyn typu Sizzix, Szablon do 

wyszywania i wytłaczania. Metalowy, wymiary 

4x14cm. kwiaty, Pnącze kwiatowe, Świąteczny 

Anioł, 65x65 mm, Bałwanki, border, 177x34 

mm, Renifer, 65x65 mm,  Adwent, border, 

177x34 mm

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Tusze do embosingu różne kolory. Tusz 

pigmentowy do stempli i embosibgu rozmiar 

gąbeczki - 3,4x3,4cm, rozmiar opakowania � 

4x4cm. Kolor: biały, złoty, czarny, przeźroczysty, 

czerwony (po 2 z koloru)

3 zestaw

Nagrzewnica do embosingu ciepło, posiada 

nóżkę, oraz europejską wtyczkę

3 zestaw

Origami dwukolorowe. Koła origami z papieru 

karbowanego w odcieniach złota, srebra i 

metalicznych: czerwieni, zieleni, niebieskiego i 

różu (z jednej strony kolor z drugiej białe). 

Średnica 4,7 cm, opakowanie zawiera MIX 6 

kolorów 70 kół. Papier ok. 60g.; koła granatowo-

złote, czerwono-złote

3 zestaw

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu



Origami kwadraty dwukolorowe. Komplet 

zawiera 5 opakowań kwadratów orgiami 

rozmiar - 8 x 8 cm PAPIER DWUBARWNY - dwa 

różne kolory po dwuch stronach, gramatura 80, 

papier natron. Wielkości i ilości kwadratów w 

paczce: GRANATOWO - CZERWONE rozmiar 8 x 

8 cm - 50 kwadratów w paczce; GRANATOWO - 

SREBRNE rozmiar 8 x 8 cm - 50 kwadratów w 

paczce; GRANATOWO - ZŁOTE rozmiar 8 x 8 cm - 

50 kwadratów w paczce; ZŁOTO - SREBRNE 

rozmiar 8 x 8 cm - 50 kwadratów w paczce; 

ZŁOTO - CZERWONE rozmiar 8 x 8 cm - 50 

kwadratów w paczce; ZŁOTO - ZIELONE rozmiar 

8 x 8 cm - 50 kwadratów w paczce; SREBRNO - 

CZERWONE rozmiar 8 x 8 cm - 50 kwadratów w 

paczce; ZIELONO - CZERWONE rozmiar 8 x 8 cm - 

50 kwadratów w paczce

RAZEM = komplet 8 op. = 400 ARKUSZY

3 zestaw

Po jednym kolorze:

Puder do embosingu pojemność  15 g: złoty

Puder do embosingu pojemność  15 g: biały

Puder do embosingu pojemność  15 g: zielony 

Puder do embosingu pojemność  15 g: czerwony

Puder do embosingu pojemność  15 g: czarny

3 zestaw

31 Waga szalkowa drewniana Goki producnet Jangar 3 szt

23 Przybory do decoupage, embosingu, 

scrabbookingu


