
lp. nazwa opis ilość JM

1 układanka Schubitrix-

miary długości

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - 

układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni 

element. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę 

wykonanego zadania.

6 szt

2 układanka Schubitrix-

miary wagowe

Elementy układanki są trójkątne - na każdym z boków 

zapisane są zadania lub odpowiedzi. Układanka pozwala 

ćwiczyć umiejętność ważenia i mierzenia. Wymaga 

poprawnego rozumowania, umiejętności przeliczania 

jednostek.

6 szt

3 układanka Schubitrix-

ułamki 2

Elementy układanki są trójkątne - na każdym z boków 

zapisane są zadania lub odpowiedzi. Utrwalanie zapisu 

ulamka i zamiana ulamka niewlasciwego na ulamek 

wlasciwy - teraz w formie atrakcyjnej dydaktycznej 

ukladanki. 

6 szt

4 układanka Schubitrix- 

ułamki 1

Elementy układanki są trójkątne - na każdym z boków 

zapisane są zadania lub odpowiedzi. Utrwalanie zapisu 

ulamka i zamiana ulamka niewlasciwego na ulamek 

wlasciwy - teraz w formie atrakcyjnej dydaktycznej 

ukladanki. 

6 szt

5 układanka Schubitrix- 

miary czasu

Elementy układanki są trójkątne - na każdym z boków 

zapisane są zadania lub odpowiedzi. 

6 szt

6 Liczmany Od 0 do 20, kartonowe opakowanie 30 szt

7 gra planszowa "Geniusz" gra planszowa, polska wersja językowa, wydawnictwo Bard 6 szt

4. GRY EDUKACYJNE



8 zestaw gier planszowych polskie wersje językowe, pakowane oryginalnie, każdy 

zestaw zawiera: Abalone (producent Rebel), Pentago 

(producent Egmont), Kryptos (producent Trefl), Triominos 

Standard (producent Goliath), Yinsh (producent Rebel), 

Pentomino (producnet Granna), Pojedynek robotów 

(producent Egmont), Kod Faraona (producnet G3), 

Quoridor Classic (producnet Gigamic)

6 zestaw

9 łamigłówka Sudoku dla dzieci w wieku 7+, pudełko kartonowe, polska wersja 

językowa, "The purple cow"gra magnetyczna "

12 szt

10 gra Rummikub dla dzieci w wieku 7+, gra dla 6 graczy, pudełko kartonowe, 

polska wersja językowa, Standard - logiczna gra liczbowa

12 szt.

11 patyczki do liczenia krótkie (wiek 6+) 15 kpl.

12 patyczki do liczenia długie (wiek 6+) 15 kpl. 

13 Gra językowa Bis – 

English

wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Rozmiar: 21,5x14,5 cm, 

Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt

14 Gra językowa Time for 

Dominoes

wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Rozmiar: 21,5x14,5 cm, 

Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt

15 Gra językowa Preposition 

Island

wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkowymi kartami do gry. Format 21,5x14,5 

cm,Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt

16 Gra językowa Super Bis 

English

wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm, 

Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt

17 Gra językowa Who's 

Who?

 wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm, 

Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt



18 Gra językowa Just the Job wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm, 

Opakowanie:  kartonowe pudełko, folia

3 szt

19 Puzzle Time Flyers, 

Starters, Movers

Komplet trzech różnych puzzli, wydawnictwo Nowa Era 9 komplet

20 planszowa gra językowa: 

Memory

30 szt

21 Gra językowa Domino Na 

jarmarku

30 szt

22 Gra językowa Domino Na 

wakacjach

30 szt

23 Gra językowa Domino W 

kuchni

30 szt

24 Gra językowa Domino do 

nauki języka angielskiego 

zwierzęta domowe i 

dzikie; 

wydawnictwo Pilch 18 szt

25 Gra językowa do nauki 

języka angielskiego 

Domino Kalimba

Domino Kalimba 18 szt

26 Gra językowa do nauki 

języka angielskiego 

Domino - spotkania 

towarzyskie i kulinaria

wydawnictwo Ettoi 18 szt

27 Gra językowa do nauki 

języka angielskiego 

Domino - czynności dnia 

codziennego

wydawnictwo Ettoi 18 szt

28 Picture Bingo - gra 

językowa z polską 

instrukcją i suplementem

Wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm

Opakowanie: kartonowe pudełko, folia

3 szt



29 Verb Bingo - gra językowa 

z polską instrukcją i 

suplementem

Wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm

Opakowanie: kartonowe pudełko, folia

3 szt

30 Story Cubes - kostki do 

układania opowiadań

9 kości, zawiera 54 piktogramów, instrukcja 3 szt

31 My Shopping List - gra 

językowa z polską 

instrukcją i suplementem

Wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm

Opakowanie: kartonowe pudełko, folia

6 szt

32 Pack your bag - gra 

językowa z polską 

instrukcją i suplementem

Wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Format 21,5x14,5 cm

Opakowanie: kartonowe pudełko, folia

6 szt

33 Everyday Life. Fiszki 

obrazkowe A1. Język 

angielski

Wydawnictwo Cztery Głowy 12 szt

34 Fiszki Treecards. World 

and Travel A2. 

Vocabulary

Wydawnictwo Cztery Głowy 9 szt

35 Fiszki Treecards. Human 

Being A1 Vocabulary

Wydawnictwo Cztery Głowy 9 szt

36 Fiszki Treecards. Work 

and Education A1 

Vocabulary

Wydawnictwo Cztery Głowy 9 szt

37 Entliczek Pentliczek wyd. Epideixis - labirynt w drewnianej sklejce 3 szt

38 Stonoga Agata. Zabawka 

twórcza.

Wydawnictwo Epideixis 3 szt

39 Piasek kinetyczny 5kg - 

Kinetic Sand

Producent: WabaFun 3 szt

40 Smart - Twarzą w Twarz 60 zadań, 5 poziomów trudności. Producent Granna 3 szt



41 IQ, Quiz ortograficzny, 

gra edukacyjna

Producent Granna 3 szt

42 Zgaduj zgadula - 

Obrazkowe zagadki

Producent Granna 3 szt

43 Tarcze ćwiczeń JP 1: 

Nauka czytania ( Paleta )

Producent: Epideixis 3 szt

44

Tarcze ćwiczeń JP 2. 

Nauka czytania

Producent: Epideixis 3 szt

45 Paleta M4. Tarcze 

ćwiczeń. Mnożenie i 

dzielenie w zakresie od 

50 do 100 

Producent: Epideixis 3 szt

46 Tarcze ćwiczeń WP4: 

Samo ( Paleta )

Producent: Epideixis 3 szt

47 Klocki BIO Producent: Epideixis 3 szt

48 Zestaw Kontrolny Paleta Producent: Epideixis 3 zestaw

49 Tarcze ćwiczeń M2. 

Dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 

100 (paleta)

Producent: Epideixis 3 szt

50 Identyczne czy podobne? Ćwiczenia kształtujące umiejętność spostrzegania różnic w 

położeniu przedmiotów, A5, Autor: Małgorzata Barańska

3 szt

51 Zestaw dydaktyczny. 

Liczebniki porządkowe

ProducentArson 3 zestaw

52 Gra Mistrz mnożenia Producent Adamigo 3 szt

53 Kolory Skojarzenia 

Zestaw edukacyjny

Producent Adamigo 3 szt

54 Mozaika w drewnianym 

pudełku

Producent: Epideixis 3 szt



55 Nawlekaj nie czekaj

Gra edukacyjna

Producent: Alexander 3 szt

56 Gra edukacyjna 

Poznajemy godziny

Producent: Alexander 3 szt

57 Poznajemy miesiące i 

pory roku. Gra 

edukacyjna

Producent: Alexander 3 szt

58 Puzzle Edukacyjne - Od 

litery do słowa

Producent: Epideixis 3 szt

59 Gra w chowanego - 

zestaw 3 gier 

edukacyjnych na refleks i 

spostrzegawczość

Producent Adamigo 3 szt

60 Teatrzyk kukiełkowy DWA ELEMENTY  (scena i tło):

WYMIARY : 160 ( SZEROKOŚĆ)x 200 (WYSOKOŚĆ) + 

dodatkowe „skrzydła” z boku Sceny 

1. SCENA 

(-na ruchomej poprzeczce( możliwość dostosowania do 

wzrostu dzieci - min 3 wysokości) jednolity materiał w 

kolorach ciemnych- długość  dostosowana do najwyższego 

poziomu poprzeczki  ;

-na górnej poprzeczce -zasłonki -długość -do najniższego 

poziomu poprzeczki)

dwa „skrzydła”-jednolity materiał kolor ciemny, szerokość 

każdego ze skrzydeł ok. 50 cm.

2. TŁO (jednolity materiał kolor ciemny). Rama obu 

elementów i skrzydeł wykonana z kantówek drewnianych 

strugnych pomalowanych farbą, łączenie metalowe, ramy 

obite jednolitą tkaniną.  

3 zestaw



61 Pacynki ZESTAW PACYNEK NA RĘKĘ GOKI -    12 sztuk; SAFARI 

zestaw pacynek na rękę (producent Melissa&Doug); 

KOPCIUSZEK -edukacyjny teatrzyk kukiełkowy (wyd. 

Monumi); Smok Wawelski Edukacyjny teatrzyk kukiełkowy 

(wyd. Monumi); Czerwony Kapturek edukacyjny teatrzyk 

kukiełkowy (wyd. Monumi); Jaś i Małgosia edukacyjny 

teatrzyk kukiełkowy (wyd Monumi); kukiełkowy teatrzyk- 

zestaw kreatywny 4M (wyd. 4M Industrial Development 

Inc.)

3 zestaw


