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Załącznik nr 2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy zapytania ofertowego na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do placówek 

przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka. 

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 udzielana 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 pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazani 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 

Niżej wyspecyfikowane pomoce dydaktyczne Wykonawca musi dostarczyć zgodnie  

z zamówieniem do: 

1. Publicznego Przedszkola w Bierawie  

1.1. Bierawa – ul. Dąbrowy 7 47-240 Bierawa  

1.2. Lubieszów – ul. Bierawska 37 47-244 Lubieszów 

2. Publicznego Przedszkola w Kotlarni  

ul. Gliwicka 34 47-246 Kotlarnia 

3. Publicznego Przedszkola w Dziergowicach  

ul. Klasztorna 2 47-244 Dziergowice 

4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu  

ul. Szkolna 5 47-223 Stare Koźle; 

Oprócz części: F, G, I, J, K – te części do siedziby Zamawiającego : Urząd Gminy Bierawa, 

ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa 

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

A. Grające tuby – 11 zestawów (3 zestawy Przedszkole w Bierawie, 1 zestaw 

Przedszkole w Bierawie oddział Lubieszów, 2 zestawy Przedszkole w Kotlarni,  

3 zestawy Przedszkole w Dziergowicach, 2 zestawy Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Starym Koźlu) 

Każdy zestaw zawiera 8 tub grających. Lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. Uderzając 

tubą o różne przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur. Rury o tym samym kolorze mają 

taką samą wysokość tonu. Długość tub do 63cm. 8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. 
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B. Materace gimnastyczne – 11 zestawów (3 zestawy Przedszkole w Bierawie,  

1 zestaw Przedszkole w Bierawie oddział Lubieszów, 2 zestawy Przedszkole  

w Kotlarni, 3 zestawy Przedszkole w Dziergowicach, 2 zestawy Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Starym Koźlu) 

Materace gimnastyczne do ćwiczeń – zestaw zawiera 4 sztuki; materac antypoślizgowy, 

wykonany z pianki, powłoka tłumi dźwięk; zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami. 

Materiał: pianka EVA; wymiary minimalne: 62x62cm, w zestawie także listwy na brzegi. 

C. Ławka gimnastyczna – 22 sztuki (6 sztuk Przedszkole w Bierawie, 2 sztuki 

Przedszkole w Bierawie oddział Lubieszów, 4 sztuki Przedszkole w Kotlarni,  

6 sztuk Przedszkole w Dziergowicach, 4 sztuki Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Starym Koźlu) 

Ławki wykonane z lakierowanego drewna. Drewniane nogi posiadają niebrudzące stopki  

z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki unieruchamiają jej konstrukcję, dzięki 

czemu jest stabilna i bezpieczna. Wszystkie krawędzie są zaokrąglone. Po odwróceniu belka 

ławki (szerokość belki minimum 10cm) służy jako równoważnia. Wysokość: 31 cm, długość 

minimum 2m, szerokość minimum 24cm.  

D. Piłki – 110 sztuk (30 sztuk Przedszkole w Bierawie, 10 sztuk Przedszkole  

w Bierawie oddział Lubieszów, 20 sztuk Przedszkole w Kotlarni, 30 sztuk 

Przedszkole w Dziergowicach, 20 sztuk Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym 

Koźlu) 

Różne kolory piłek. Przeznaczone do wykorzystania na zajęciach rytmicznych. Piłki  

o zróżnicowanych fakturach, np. gładkie, z drobnymi wypustkami, z większymi wypustkami, 

z wypustkami stożkowymi. Piłki o różnych wielkościach.  

E. Krążki do siedzenia - 15 zestawów (3 zestawy Przedszkole w Bierawie, 3 zestawy 

Przedszkole w Bierawie oddział Lubieszów, 3 zestawy Przedszkole w Kotlarni,  

3 zestawy Przedszkole w Dziergowicach, 3 zestawy Zespół Szkolno-Przedszkolny) 

Każdy zestaw zawiera minimum 10 sztuk krążków do siedzenia. Okrągłe piankowe krążki 

pokryte trwałą tkaniną PCW w różnych kolorach. Średnica krążka 30 cm, grubość 3cm. 

Zdejmowane pokrowce.  

F. Stroje tematyczne – z każdego rodzaju po 50 sztuk (po 25 sztuk w rozmiarze 

122cm, po 25 sztuk w rozmiarze 134cm); łącznie 350 sztuk. 

Hiszpanka – strój Hiszpanka - kostium Hiszpanki dla dziewczynki z przeznaczeniem: 

przedstawienia, imprezy karnawałowe oraz bale przebierańców. w skład stroju wchodzi: 

sukienka z falbanami, ozdoba do włosów. 

Hiszpan – strój Hiszpan -strój rodowitego Hiszpana to idealne przebranie dla ludzi  

z południowym temperamentem. Wyrazista koszula w czerwonym kolorze podkreśli urodę 

ubranego w nią chłopca, a znajdujące się u jej rękawów falbany - jego fantazję i styl! Kostium 

sprawdzi się świetnie na gorących hiszpańskich imprezach i zabawach karnawałowych.  Strój 

"Hiszpan" zawiera: koszula z falbanami, spodnie, pasek. 
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Rock&roll – strój dla dziewczynki - sukienka z lekkiego materiału w kolorze biało - różowym 

ozdobiona fantazyjnym pudelkiem plus apaszka na szyję. Strój jest miękki i wygodny,  

a dobra jakość wykonania sprawia, że przebranie świetnie się prezentuje. Doskonały  

jako charakteryzacja podczas imprez tematycznych. 

Rock&roll – Strój-przebranie dla chłopca. Strój z przeznaczeniem na przedstawienia oraz bale 

przebierańców. W skład stroju wchodzi biały kombinezon w stylu Elvisa Presleya. 

Hinduska – Kostium odwzorowany na podobieństwo strojów noszonych przez Księżniczkę 

Dżasmin z bajki pt. "Aladyn", Przebranie posiada szyfonowe elementy w dolnej części stroju, 

które nabierają piękna podczas tańca, Kostium wykonany z pięknych materiałów w odcieniach 

koloru niebieskiego i lazurowego, Przebranie składa się z dwóch części (góra "top"/dół 

"spodnie"), Przebranie z "odkrytym" brzuszkiem, Elastyczny, miły w dotyku materiał 

zapewniający komfort użytkowania i swobodę ruchów W zestawie dodatkowo znajduje  

się opaska, Zestaw idealnie sprawdzi się na balu karnawałowym lub przyjęciu urodzinowym, 

ale także podczas codziennej zabawy. 

Polka –strój góralka - w skład góralskiego stroju wchodzą:  czarny serdaczek, biała koszula  

z mankietami, kremowa spódnica z czerwonymi różami, góralski fartuszek. 

Polak – strój góralski - W skład góralskiego stroju wchodzą: jasne spodnie, wykonane z polaru, 

na gumce, jasna peleryna, wykonana z polaru, wiązana pod szyją, brązowy pas, wykonany  

ze skaju, zapinany na plastikową klamrę na gumce. 

G. Pomoce kreatywne 

1. Piasek kinetyczny – 66 sztuk  

Co najmniej w 6 różnych kolorach. Gramatura minimum 750g. Zapakowany w wiaderko. 

Niebrudzący rąk, ubrań oraz innych przedmiotów. 

2. Zestaw filców- 44 zestawy   

W zestawie minimum 10 sztuk w 10 różnych, intensywnych kolorach. Minimalne wymiary 

arkusza: A4. Gramatura minimum 200g. Filce łatwe w cięciu, sklejaniu, wycinaniu i szyciu. 

3. Zestaw samoprzylepnych liści - 22 zestawy  

W zestawie minimum 120 sztuk samoprzylepnych, piankowych liści. Liście w różnych 

kształtach, wymiarach oraz kolorach. 

4. Zestaw samoprzylepnych zwierzątek - 22 zestawy 

W zestawie minimum 100 sztuk samoprzylepnych, piankowych zwierzątek. Zwierzątka  

w różnych wymiarach, gatunkach oraz kolorach. 

5. Zestaw samoprzylepnych, piankowych literek – 11 zestawów 

W zestawie minimum 400 sztuk samoprzylepnych, piankowych literek. Minimalny wymiar 

literek minimum 3x2,5cm. Literki w różnych kolorach. 
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6. Piórka- 22 zestawy 

W zestawie minimum 750 sztuk piórek (ok. 85g). Piórka w różnych kolorach, minimum  

10 kolorów w zestawie.  

7. Rafia matowa- 110 sztuk  

Długość rafii minimum 30m. Rafia matowa w minimum 5 różnych kolorach.  

8. Rafia błyszcząca- 110 sztuk  

Długość rafii minimum 30m. Rafia błyszcząca w minimum 5 różnych kolorach.  

9. Koraliki - 55 zestawów  

W zestawie minimum 3 000 sztuk koralików. Zestaw zawiera minimum 10 różnych kolorów 

koralików oraz są one w różnych rozmiarach.  

10. Cekiny - 55 zestawów  

Minimalna gramatura opakowania z cekinami: 85g. Cekiny w zestawie w minimum 10 różnych 

kolorach.  

11. Druciki kreatywne - 22 zestawy  

Plastyczne i puszyste; różnokolorowe. Zestaw zawiera druciki jednolite, prążkowane, 

błyszczące. W zestawie minimum 250 sztuk w co najmniej 10 różnych kolorach; grubość  

0,5-1cm, długość minimum 31cm. 

12. Sznurki - 33 sztuki  

Sznurki bawełniane na rolce. Długość sznurka minimum 100m; średnica minimum 2mm. 

Sznurki w 3 różnych kolorach (z każdego kolory po 11 sztuk). 

13. Wstążki - 22 zestawy  

W zestawie minimum 16 sztuk wstążek satynowych. Długość każdego koloru to minimum 

120m. w zestawie minimum 8 różnych kolorów.  

14. Tasiemki - 44 sztuki  

Długość tasiemki minimum 5m, szerokość minimum 15mm. Tasiemki samoprzylepne.  

Co najmniej w 4 różnych wzorach/kolorach. 

15. Dziurkacz ozdobny - 44 sztuki  

Dziurkacz wzorzysty posiadający wbudowany pojemnik na wycięte elementy. Wielkość 

motywu na minimum 2,5cm. Co najmniej 4 różne motywy – elementy, które będą wycinane.  

16. Brokat w słoiczkach – 22 sztuk 

Sypki brokat w słoiczkach. Produkt do ozdabiania, dodatek do kleju, lakieru oraz jako posypka 

do farb. Słoiczek minimum 250g. Brokat w 5 różnych kolorach. 
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H. Gilotyna do wzorów – 5 sztuk  

Siatka formatów: A4, A5, A6 – do pozycjonowania kartek; przezroczysta, akrylowa osłona 

zintegrowana z ręcznym dociskiem; trwała i solidna podstawa; szerokie, antypoślizgowe nóżki; 

uchwyt do przenoszenia; minimalna długość cięcia 310mm; wydajność cięcia 15 kartek; 

samoostrzące się stalowe ostrze.  

I. Zakup płyt CD do nauki języka angielskiego - przy każdej płycie CD umieszczona 

została liczba sztuk 

1. Piosenki polsko-angielskie - Płyta DC z piosenkami edukacyjnymi dla dzieci  

w wydaniu polsko-angielskim. Miłe i rytmiczne piosenki z pewnością spowodują 

większą przyswajalność tekstów oraz słówek angielskich. Naszym zadaniem jest dawać 

radość dzieciom a także zachęcić do nauki i śpiewu w jednym. Płyta CD zawiera  

11 melodyjnych piosenek z tekstem polsko-angielskim. Każda Polska zwrotka  

w piosence posiada swój odpowiednik w języku angielskim. Każda piosenka posiada 

swoją wersję instrumentalną. Wszystkie teksty do piosenek znajdziesz na naszej 

stronie. Teksty zawierają szereg potrzebnych słów dla początkujących. Płyta 

adresowana jest do dzieci w wieku od 3 lat. - 3 sztuki 

2. Angielski dla dzieci - Piosenki są wyjątkowym pakietem (książka + płyta CD),  

który uczy dzieci języka angielskiego przez śpiew i zabawę.  14 melodyjnych, łatwo 

wpadających w ucho piosenek w wykonaniu 7-letniej Brytyjki nie tylko zapoznaje  

z nowym słownictwem, lecz także doskonali rozumienie ze słuchu oraz wymowę. 

Kolorowe ilustracje ułatwiają zapamiętanie tekstów. Zapis nutowy i pełne tłumaczenie 

na język polski W książce znajduje się polskie tłumaczenie oraz zapis nutowy,  

który idealnie nadaje się do wykorzystania w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych, 

wspólnej gry, śpiewu i tańca. Zamieszczone dodatkowo na płycie wersje karaoke 

doskonale sprawdzają się zarówno podczas wspólnego słuchania, jak i podróży 

samochodem. W książce: teksty piosenek po angielsku i po polsku, zabawne, kolorowe 

ilustracje, uproszczony zapis nutowy. Na płycie: 14 piosenek dla dzieci, 36 minut 

nagrań, piękna muzyka i efekty dźwiękowe, różnorodne aranżacje (rap, soul, blues, 

country), wersje KARAOKE. – 2 sztuki   

3. Angielski dla dzieci - edukacyjny zestaw do nauki języka angielskiego poprzez 

śpiewanie popularnych brytyjskich piosenek. Śpiewanie zawartych w książce utworów 

nie tylko stanowi świetną zabawę, ale też jest świetnym sposobem na naukę angielskich 

słówek i przyswojenie poprawnej wymowy. Kolorowe ilustracje do utworów pomagają 

w zapamiętywaniu, a polskie tłumaczenie każdej piosenki ułatwia zrozumienie treści. 

Książka zawiera zapis nutowy poszczególnych utworów, a na dołączonej do publikacji 

płycie CD znajdują się nagrania wszystkich piosenek w zabawnych aranżacjach,  

w wykonaniu małej Brytyjki i jej taty. Dodatkowe wersje karaoke sprawdzą się podczas 

wspólnego słuchania i śpiewania w domu, w przedszkolu czy w czasie podróży 

samochodem. – 4 sztuki 

4. Angielski dla dzieci - 15 melodyjnych i łatwych do zaśpiewania popularnych utworów 

angielskich. Dzięki nagraniom na płycie audio w wykonaniu Juliette Edwins, 8-letniej 

Brytyjki, której towarzyszy tata, wspólne śpiewanie będzie jeszcze przyjemniejsze! 

Wersje karaoke doskonale sprawdzą się podczas samodzielnego śpiewania, w trakcie 

zabaw muzyczno-ruchowych czy w czasie jazdy samochodem. To także doskonała 

pomoc dla nauczycieli – do wykorzystania na zajęciach indywidualnych  
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lub w przedszkolu czy szkole. Angielski dla dzieci. Piosenki to: 15 melodyjnych, 

łatwych do zaśpiewania piosenek w kapitalnych aranżacjach, angielskie teksty  

wraz z polskim tłumaczeniem, dodatkowe wersje karaoke do wszystkich piosenek, 

zapis nutowy. – 2 sztuki 

5. Angielski dla dzieci - Ucz się angielskiego, śpiewając razem z nami! Prezentujemy 

utwory, dzięki którym przedszkolaki poznają nowe słowa i będą znakomicie się bawić. 

Na płycie znalazły się popularne i lubiane przez wszystkich melodie takie jak „If You’re 

Happy”, „Alphabet Song”, „Old MacDonald” czy świąteczne „We Wish You a Marry 

Christmas”, a także trzy teksty autorstwa Danuty Zawadzkiej, które przybliżą 

maluchom słownictwo związane z kolorami, cyframi i ulubionymi czynnościami. 

Kompozycje i aranżacje wykonał Stefan Gąsieniec. Jak zwykle dołączamy także wersje 

bez wokalu i zachęcamy do zabawy w karaoke! Ilustrator: Agnieszka Kłos-Milewska. 

W zestawie z CD. – 2 sztuki 

6. Angielski dla dzieci - Świetna zabawa i nauka języka angielskiego. Proste teksty i łatwe 

do zapamiętania melodie oczarują przedszkolaków i sprawią, że maluchy chętnie 

włączą proponowane piosenki do swojego ulubionego repertuaru. Utwory zostały 

napisane i skomponowane specjalnie dla tej grupy wiekowej, dzięki czemu z lekkością 

wpisują się w świat dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Ten kolorowo ilustrowany 

śpiewnik zawiera również zapis nutowy utworów oraz płytę CD z nagranymi 

piosenkami oraz osobną wersją instrumentalną. – 2 sztuki 

7. Angielski dla dzieci – Pierwszy kompleksowy elementarz do nauki języka angielskiego 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oparty na naturalnej metodzie 

uczenia - kreatywnie, przez zabawę, radośnie! Dzięki tej metodzie dziecko doświadcza 

świat wieloma zmysłami, ucząc się języka całościowo. Książka zawiera słówka, krótkie 

zdania, wierszyki, rymowanki i piosenki oraz niezbędne wskazówki, jak kreatywnie 

pracować z dzieckiem w domu i na zajęciach, aby nauka była przyjemnością i dawała 

najlepsze rezultaty. Do książki dołączona jest płyta. – 3 sztuki   

8. Angielski dla dzieci – piosenki wspomagające naukę języka angielskiego w przedszkolu 

to publikacja składająca się z płyty CD z 16 dynamicznymi piosenkami (w wersji 

wokalnej i instrumentalnej) oraz z książeczki z opisem zabaw do piosenek. 

Do wykorzystania w każdym przedszkolu niezależnie od przyjętego programu 

nauczania. Jej celem jest wspomaganie nauki języka angielskiego w przedszkolu.  

Jest wynikiem połączenia pasji oraz wieloletniego doświadczenia w nauczaniu. 

Tematyka utworów dotyczy najbliższego otoczenia, jednocześnie skorelowana  

jest z zagadnieniami wdrażanymi w edukacji przedszkolnej. Proste rymy i rytmy 

ułatwiają nabywanie umiejętności językowych, a zabawa przy nich sprawia dzieciom 

radość. – 2 sztuki 

9. Angielski dla dzieci - to kolorowy, dwupoziomowy kurs dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (4-6 lat), przeznaczony na 40-45 godzin lekcyjnych nauki. Maluchy 

rozpoczynają przygodę z językiem angielskim wraz z sympatycznym pieskiem Patchem 

- bohaterem całego kursu. Każda część przedstawia kilka przygód Patcha 

opowiedzianych w formie piosenek, gier i zabaw. Opracowano je tak, aby jednocześnie 

uczyć języka i wspomagać naturalny rozwój dzieci. Heres Patch the Puppy stopniowo 

wprowadza proste zwroty i słownictwo, a duża ilość powtórek pozwala na ich skuteczne 

utrwalanie. Milutki piesek-pacynka wraz ze swoją tekturową budą z pewnością zachęci 

dzieci do nauki i aktywnego udziału w lekcji. – 2 sztuki 

10. Angielski dla dzieci - to kolorowy, dwupoziomowy kurs dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (4–6 lat), przeznaczony na 40–45 godzin lekcyjnych nauki. Każda część 

przedstawia kilka przygód sympatycznego pieska Patcha opowiedzianych w formie 

piosenek, gier i zabaw. Stopniowo wprowadza proste zwroty i słownictwo, a duża liczba 
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powtórek pozwala na ich skuteczne utrwalanie. Milutki piesek-pacynka ze swoją 

tekturową budą z pewnością zachęci dzieci do aktywnego udziału w lekcji. – 2 sztuki 

11. Angielski dla dzieci -  Program na płycie CD-ROM do nauki 100 słów dla dzieci. 

Zawiera animowane plansze o tematyce dostosowanej do zainteresowań dziecka: 

Wakacje, Egzotyczne zwierzęta, W mieście, Na zakupach, Bajki, W moim pokoju,  

Na wsi, Rodzina, Kolory, Liczby. Na każdej z plansz przedstawiono po 10 słówek  

lub zwrotów w formie animacji wraz z nagraniami wykonanymi przez brytyjskich 

native speakerów. Program zawiera: 100 słówek angielskich, zaprezentowanych  

na 10 interaktywnych planszach, 200 ćwiczeń dostosowanych także dla dzieci 

nieumiejących czytać i pisać, po 2 na każde nowe słówko: wskazywanie znaczeń 

przedstawionych na obrazku oraz dopasowywanie słów i dźwięków do obrazka, 10 gier 

edukacyjnych podsumowujących słówka z poznanej planszy, ponad 100 kolorowanek 

do wydrukowania, słownik zawierający wszystkie hasła z programu z nagraniami  

i obrazkami, pliki MP3 z nagraniami polskiego i brytyjskiego lektora przygotowane  

do samodzielnej nauki i powtarzania poznanych słówek np. w czasie podróży. – 2 sztuki 

12. Angielski dla dzieci - Płyta zawiera materiał audiowizualny i dydaktyczny wszystkich 

komponentów kursu zintegrowany w animowane i w pełni interaktywne lekcje,  

które z łatwością można przeprowadzić na zajęciach w przedszkolu, bądź indywidualnie 

w domu. Na poszczególne lekcje składają się: interaktywny materiał wizualny  

z akompaniamentem oraz nagraniami dźwięków i odgłosów, nagrania piosenek  

i wyliczanek (odpowiadające zawartości płyty CD audio), animowane historyjki  

z narratorem i dialogami nawiązujące do treści książki (odpowiadające zawartości 

zestawu kart Story Cards), interaktywne ćwiczenia (kolorowanie, dopasowywanie 

elementów, itp.), plansze z ilustracjami przedmiotów do nauki podstawowych wyrazów 

języka angielskiego(odpowiadające zawartości zestawu kart Flashcards). – 2 sztuki 

13. Angielski dla dzieci - Dzieci uczą się pierwszych 25 angielskich słówek przy pomocy 

piosenek. Pakiet (książka + CD) został przygotowany tak, aby dziecko podczas zabawy 

uczyło się języka angielskiego. Specjalnie z myślą o rodzicach  i nauczycielach 

opracowano praktyczne wskazówki oraz zamieszczono opis każdego z 25 słów. Płyta 

CD jest w formacie mp3. – 1 sztuka 

14. Angielski dla dzieci - Angielskie piosenki to płyta z 18 utworami w języku angielskim 

przygotowana specjalnie dla dzieci. Zawiera piosenki między innymi o kolorach, 

pogodzie i zabawkach.  Do płyty dołączono teksty wszystkich piosenek. – 1 sztuka 

15. Angielski dla dzieci - To książka z 23 najbardziej popularnymi i znanymi piosenkami 

anielskimi. Przy piosenkach zostało zamieszczone tłumaczenie na język polski  

oraz zapis nutowy. Dodatkowo po każdej z piosenek znajdują się ćwiczenia, które 

pomagają dzieciom zapamiętać teksty piosenek i nauczyć się nowych słówek  

z określonego zakresu tematycznego. To doskonała pomoc dla rodziców i nauczycieli, 

która łączy wspaniałą zabawę z nauką. – 1 sztuka 

16. Angielski dla dzieci - W książce zaprezentowana 49 utworów wraz z ich tłumaczeniami. 

Dwanaście piosenek w różnorodnej aranżacji zostało nagranych na płytę Audio CD. 

Dzięki czytaniu i równoczesnemu słuchaniu utworów dzieci szybciej przyswajają sobie 

słówka, a nauka języka angielskiego staje się prawdziwą frajdą. W książce: 49 piosenek 

po angielsku, tłumaczenie piosenek, kolorowe ilustracje Na płycie Audio CD:  

12 piosenek, różne aranżacje. – 1 sztuka 

17. Angielski dla dzieci - to doskonała zabawa dla dzieci i skuteczna nauka języka w tempie 

dostosowanym do możliwości poznawczych dzieci. Tematyka obejmuje zwroty 

grzecznościowe, alfabet, liczby, kolory, zwierzęta, czas, pogodę, części ciała, 

instrumenty muzyczne. W książce znajdziesz 24-stronicowy słownik obrazkowy, 



 

8 
 

transkrypcje piosenek, wprowadzenie do stylów muzycznych oraz wersje 

instrumentalne piosenek! – 1 sztuka 

18. Angielski dla dzieci - Podręcznik przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego 

uczących dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli nauczania przedszkolnego 

realizujących zajęcia w języku angielskim w ramach wytycznych podstawy 

programowej nauczania przedszkolnego. Kurs zawiera 35 tygodniowych cykli, w skład 

każdego wchodzą dwie 15 - 30 minutowe lekcje. W podręczniku zostały zamieszczone 

scenariusze zajęć z propozycjami słów i zwrotów w języku angielskim  

wraz z komentarzami oraz wskazówkami dla nauczyciela. Do każdej lekcji została 

przygotowana wersja lektorska tekstów angielskich, która ma umożliwić nauczycielowi 

łatwiejsze przygotowanie się do zajęć - nagranie to znajduje się na osobnej płycie 

dołączonej do publikacji. Podręcznik dla nauczyciela + teczka z ponad 80 pomocami 

dydaktycznymi + 2 płyty CD + mapa Wielkiej Brytanii. – 1 sztuka 

19. Angielski dla dzieci - Rymowanki, wyliczanki i rytmiczne piosenki to najwspanialszy 

sposób na naukę obcego języka i świetną zabawę! Dzięki tej płycie Wasze dzieci  

z uśmiechem na twarzach zaczną uczyć się angielskiego, bo wyrazy, cyferki i literki  

bez trudu wpadają do głowy! Pierwsze lekcje angielskiego nigdy nie były bardziej 

przyjemne! – 5 sztuk 

J. Zakup płyt CD z nagraniami do zajęć rytmiczno-tanecznych – przy każdej płycie 

CD umieszczona została liczba sztuk 

1. Piosenki – Piosenki są uporządkowane według kolejności szkolnych świąt  

i uroczystości, takich jak początek roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, święto 

odzyskania niepodległości, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, 

początek wakacji i inne. W książce zamieściliśmy także rozkładówki edukacyjne, które 

okażą się niezwykle pomocne w organizowaniu lekcji dla uczniów w wieku 7-10 lat. 

Do publikacji dołączona jest darmowa płyta CD z wyborem piosenek ze śpiewnika  

w znakomitych wykonaniach Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, Olgi Bołądź, Kasi 

Wilk, Karoliny Porcari, Małgorzaty Bernatowicz, Olgi Bończyk i Pawła 

Królikowskiego. – 3 sztuki  

2. Piosenki - Piosenki zawierają teksty, które m.in. zwracają uwagę na morały w bajkach. 

Przybliżają dzieciom sporty zimowe oraz sporty letnie. Teksty w melodyjnych 

piosenkach zachęcają do uprawiania sportów,  streszczają trudy treningu, przybliżają 

szczegóły związane z uprawianiem danej dyscypliny sportowej. Piosenki są śpiewane 

przez różne głosy wokalne. Tytuły autorskich piosenek zamieszczonych na naszej 

płycie odzwierciedlają jej edukacyjną tematykę. – 2 sztuki 

3. Piosenki - radosne piosenki z kulturalną treścią, uświadamiają dzieciom właściwy 

kierunek radości, obowiązki, nagrody za dobre uczynki, a także uczą szacunku 

w stosunku do swoich rówieśników jak i opiekunów. –  3 sztuki  

4. Piosenki – Zbiorek rozpoczyna się piosenką i zabawą 'Koło', które wyrażają główną 

myśl publikacji. Pięćdziesiąt zabaw zostało podzielonych na cztery grupy: Przywitania 

(pięć zabaw) Zabawy kształcące orientację w schemacie ciała (dziesięć zabaw) Zabawy 

z rekwizytami (piętnaście zabaw) Zabawy bez rekwizytów (dwadzieścia zabaw).  

W komplecie z książką znajdują się 3 płyty CD z piosenkami w wersjach: wokalno-

instrumentalnej i instrumentalnej. Do każdej piosenki dołączono szczegółowy opis 

zabawy. - 5 sztuk  
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5. Piosenki – Tłumaczenie poradnika austriackich pedagogów zawiera przykłady  

12 układów tańców integracyjnych (w tym dwóch polskich - w opracowaniu 

animatorów KLANZY) oraz 60 zabaw i gier ruchowych. W skład publikacji wchodzi 

płyta kompaktowa (CD) "Tańce dla grupy" z nagraniami melodii do tańców: 

Krakowiak, Savila, Carnevalito, Kolo von Srem, Swing w uliczce, Kujawiak,  

Le Bastringlo, Specknerin, Doudlebska Polka, Biserka, Yah Ribbon, Sally Gardens. -  

3 sztuki 

6. Piosenki – Zestaw piosenek na wszystkie pory roku i różne okazje świąteczne  

(m. in. Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mami i Taty). 16 piosenek 4 zabawy 

muzyczne 3 aranżacje karaoke - 2 sztuki  

7. Piosenki – Książka to zbiór pląsów i piosenek, które wiele osób zna z płyt CD. Utwory 

zamieszczone w niniejszym opracowaniu zostały wzbogacone kolorowymi 

ilustracjami, które dostarczą dzieciom wrażeń estetycznych, spowodują, że świat 

dźwięków uobecni się przez ciepłe, żywe kolory.  - 3 sztuki  

8. Piosenki – Zestaw piosenek o tematyce: zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia.  

18 utworów w tym. 9 piosenek i 9 utworów muzycznych. - 3 sztuki  

9. Piosenki - Tańce swoją treścią i charakterem wprowadzają nas w różne nastroje: 

kowbojskiej zabawy tanecznej, dworskiego balu, czy też przenoszą nas do kraju 

kwitnącej wiśni. Ciekawe aranżacje utworów oddają charakter tańców, a ich melodie 

pozwalają na stworzenie odpowiedniego klimatu i krótki pobyt np. na Hawajach. –  

2 sztuki  

10. Piosenki - By przekonać się, że tańce integracyjne mają wiele do zaoferowania, należy 

ich doświadczyć, odczuć ich piękno i wdzięk. Tańce integracyjne są bardzo przydatne 

na co dzień w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi. 

Jak twierdzą sami uczestnicy zajęć, działania taneczne budzą zaufanie wśród dzieci  

i wywołują współpracę między nimi, co w efekcie umożliwia odczucie wspólnoty  

w grupie. - 2 sztuki  

11. Piosenki - to książka, dzięki której dzieci z wielką radością odkrywać będą niezwykły 

świat muzyki. Dzieci uwielbiają wesołe, pełne ekspresji zabawy przy muzyce. 

Proponowane utwory rozwijają świadomość ciała i przestrzeni, wpływają na rozwój 

psychoruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy przeznaczone 

są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W książce oprócz zapisu 

nutowego, tekstów i chwytów gitarowych znajdują się również opisy zabaw.  

Do śpiewnika dołączona jest płyta CD, na której każda piosenka nagrana jest w wersji 

wokalnej i instrumentalnej.  - 2 sztuki  

12. Piosenki - to pozycja zawierająca wiele zabaw muzycznych, dzięki którym dzieci  

z radością odkrywać będą fascynujący świat muzyki. Proponowane utwory rozwijają 

świadomość ciała i przestrzeni, wpływają na rozwój psychoruchowy i społeczny, 

kształtują poczucie rytmu, a także rozwijają słuch muzyczny dziecka. - 2 sztuki  

13. Piosenki - o książka zawierająca zbiór piosenek i zabaw dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Zabawy muzyczne z powodzeniem można stosować nie tylko podczas 

zabaw przedszkolnych, ale również w szkołach podstawowych, szkołach tańca  

i szkołach muzycznych. W podręczniku zawartych zostało 26 zabaw rytmiczno-
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muzycznych, w których dzieci eksperymentują z rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, 

rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną. Podczas zabaw zawartych w podręczniku 

dzieci mają okazję słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę. Śpiewają piosenki, poruszają 

się przy muzyce i w rytm muzyki, dostrzegają zmiany charakteru muzyki, takie jak: 

dynamika, tempo i wysokości dźwięku oraz wyrażają ją ruchem. Reagują na sygnały, 

muzykują z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku.  Do książki dołączona 

została płyta CD z podkładem muzycznym. - 3 sztuki 

14. Piosenki - Piosenki w sposób przystępny dla dzieci opisują zmiany w przyrodzie 

jesienią, zbiór owoców i warzyw, zbieranie grzybów itp. Teksty piosenek zawierają 

informacje, jakie dzieci powinny zdobyć w przedszkolu. Ucząc się piosenek dzieci 

przyswajają nowe treści w sposób łatwy i przyjemny. Ta pora roku kojarzy się także 

dzieciom z przyjściem do przedszkola, znajdą się więc tu również piosenki  

o przedszkolu, które pomogą przystosować się dziecku do nowej sytuacji i nowego 

środowiska. - 2 sztuki  

15. Piosenki - to zbiór najpiękniejszych piosenek o tematyce zimowej, mikołajkowej  

i świątecznej do wykorzystania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Utwory  

te opisują najbardziej lubianą przez dzieci porę roku. To właśnie zimą przychodzi  

do dzieci Święty Mikołaj, zima kojarzy im się z najpiękniejszymi dla nich świętami 

Bożego Narodzenia. Piosenki opisujące bajkowe zimowe krajobrazy, przyjście 

wyczekiwanego Mikołaja oraz spotkanie z nowonarodzonym Jezusem w Betlejemskiej 

stajence pomogą dzieciom przeżyć te niezapomniane chwile bardzo głęboko. Piękne, 

nastrojowe pastorałki ułatwią nauczycielom przygotowanie tradycyjnych jasełek  

z wykorzystaniem nowego materiału muzycznego. Piosenki są bardzo ciekawie 

opracowane, śpiewane przez dzieci. Płyta dołączona do śpiewnika zawiera wersję 

wokalną i instrumentalną. - 2 sztuki 

16. Piosenki - Piosenki w barwny sposób opisują zjawiska zachodzące w przyrodzie 

wiosną. Śpiewnik zawiera również piosenki o tematyce ekologicznej oraz piosenki 

związane z obchodzonym w tym czasie Dniem Matki. Do śpiewnika dołączona  

jest płyta CD, na której każda piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i instrumentalnej. 

Książka jest kontynuacją serii o porach roku. • śpiewnik • płyta CD • okładka: miękka 

• format: C5 • 32 str.  - 2 sztuki  

17. Piosenki – to rozwijające i kształcące zabawy na każdą porę dnia i roku. Co zatem czeka 

Wasze pociechy? Po piosence na powitanie (Dzień dobry) dzieci mrugną do nas 

oczkiem (Pomrugaj oczkiem) i grzecznie usiądą (Patrzę na dzieci). Rozwiążą muzyczną 

zagadkę (Co to jest?) i spojrzą na świat z perspektywy motylka (Motylek Pantilek). 

Następnie wybiorą się w daleką podróż do małpiego gaju (Lody), gdzie skocznie zagrają 

(Trąba Romana) i zatańczą (Taniec połamaniec). Pod koniec dnia dzielni podróżnicy 

udowodnią, że nawet najmniejszy bąbelek może radośnie i odważnie przemierzać świat 

(Pękate bąbelki). A wieczorem, zmęczone wrażeniami, słuchając kołysanki (Śpij, 

kochanie), słodko zasną. - 4 sztuki  

18. Piosenki - Jest to zbiór dziesięciu piosenek i zabaw przeznaczonych zarówno  

dla przedszkolaków, jak i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Utwory mają prostą 

melodię i łatwe do zapamiętania słowa, a zabawy są krótkie i lubiane przez dzieci. 
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Wśród przedstawionych propozycji jest m.in. zabawa na powitanie, zabawa 

paluszkowa, masażyk, zabawa w kole czy w pociąg. Dzieci bawiąc się, doskonalą 

koordynację ruchową i orientację przestrzenną, kształcą uwagę i pamięć, uczą  

się wyrażać emocje, a przede wszystkim przyjemnie spędzają czas. - 4 sztuki  

19. Piosenki - to zbiór piosenek i zabaw opracowanych na każdy miesiąc roku szkolnego. 

Książeczka jest doskonałym źródłem pomysłów na urozmaicenie zajęć w przedszkolu, 

szkole, a także miłe i atrakcyjne spędzanie czasu w domu. Piosenki są wesołe, 

sympatyczne, oparte na prostej linii melodycznej. Tematyka tekstów jest bliska 

dziecięcym zainteresowaniom, a przy tym słowa piosenek są łatwe do zapamiętania. 

Zaprezentowane ćwiczenia muzyczno-ruchowe zintegrują grupę, udoskonalą 

koordynację ciała, wzbogacą wyobraźnię, a przede wszystkim każdego malucha 

wprowadzą w dobry nastrój. - 5 sztuk  

20. Piosenki - Łączy w sobie śpiewnik, przewodnik dla nauczycieli przedszkolnych  

i poradnik dla rodziców. Książka zawiera: - 11 najpopularniejszych piosenek dla dzieci, 

- zapisy nutowe wszystkich piosenek, - 11 scenariuszy przedszkolnych zajęć rytmiczno-

umuzykalniających (dla wszystkich grup wiekowych)- 33 scenariusze domowych 

zabaw z dziećmi, - 14 scenariuszy domowych zabaw z dziećmi.  - 3 sztuki  

21. Piosenki - Propozycja zawiera dwanaście piosenek zróżnicowanych pod względem 

tematyki, problematyki muzycznej i słownej, które mogą stanowić podstawę  

lub dodatek do omawianych przez nauczyciela zagadnień. Do każdej piosenki dodano 

propozycje zabaw, ćwiczeń i opisy tańców. Wszystkie utwory posiadają zapis aranżacji 

instrumentalnych o zróżnicowanym poziomie wykonawczym, dzięki czemu grupa 

dzieci może zamienić się w małą orkiestrę.  - 3 sztuki  

22. Piosenki - Książka jest zbiorem piosenek i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym. Prezentowane w niej utwory i propozycje zajęć ruchowych mają 

stanowić materiał pomocniczy oraz źródło twórczej inspiracji dla nauczycieli,  

którzy nie posiadają wykształcenia muzycznego, ale w codziennej pracy korzystają  

z piosenek i zabaw o charakterze muzycznym. Każda piosenka opatrzona  

jest komentarzem metodycznym na temat sposobu wprowadzenia i utrwalania tekstu,  

a także szczegółowym opisem zabaw i tańców pomyślanych tak, by można było  

je prowadzić z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych powszechnie dostępnych 

nauczycielom. Prezentowane ćwiczenia nie tylko nawiązują do treści piosenki,  

ale starają się wykorzystywać materiał muzyczny utworu w taki sposób, by zwracać 

uwagę dzieci na dominujące w nim problemy muzyczne. - 4 sztuki  

23. Piosenki - to kompletne, przeprowadzone już zajęcia, nagrane na płytę CD,  

którą wystarczy włożyć do odtwarzacza i dzieci po prostu zaczynają się przy niej bawić! 

Prościej się nie da.  Zajęcia muzyczne dla młodszych i średnich grup przedszkolnych. 

Książeczka z 2 płytami CD. - 3 sztuki  

24. Piosenki - Choć opis produktu wskazuje, że płyta skierowana jest dla starszych grup 

żłobkowych i młodszych przedszkolaków, ale z doświadczeń Autora oraz opinii 

nauczycieli i rytmików, którzy korzystają już z tej publikacji wynika, że ze względu  

na zróżnicowanie poziomów trudności zadań, świetnie sprawdza się ona również 

podczas zabaw z grupami dzieci 4- i 5-letnich. - 2 sztuki  
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25. Piosenki - jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 7 lat i została oparta na tych 

samych założeniach, co poprzednie części. Ponieważ jednak czas skupienia uwagi  

u starszych dzieci jest dłuższy – zabawy uległy wydłużeniu i stały się bardziej 

wymagające i zróżnicowane, a całą publikację podzielono na cztery poziomy. Sposób 

prowadzenia narracji dostosowano do wieku starszych przedszkolaków. Z realizacją 

propozycji poradzą sobie także nieco młodsze, niż pięcioletnie, dzieci – pod warunkiem 

że poziomy będą wprowadzane w oznaczonej kolejności - 2 sztuki  

26. Piosenki - to zbiór 16 piosenek (wraz z podkładami muzycznymi) napisanych specjalnie 

na płytę, która przeznaczona jest do tańca i zabawy. Na tej płycie „disco” oznacza 

wspaniałą zabawę przy piosenkach z tekstami na najwyższym poziomie i przy muzyce 

skomponowanej z myślą o dzieciach. Bogate aranżacje instrumentalne oraz różne style 

muzyczne zachęcają dzieci do tańczenia i śpiewania. - 1 sztuka  

27. Piosenki - Publikacja składa się z płyty CD, na której nagranych jest 16 piosenek  

oraz książeczki zawierającej opisy 16 zabaw o charakterze gimnastycznym, które oparte 

są na wspomnianych wcześniej piosenkach. Dzieci mają bardzo dużo energii  

oraz ogromną potrzebę ruchu - i bardzo dobrze, bo to niezbędny element ich rozwoju. 

Celem przedstawionych zabaw jest pomoc w prawidłowym rozwoju ogólnej 

sprawności motorycznej, a także w rozwoju świadomości własnego ciała, orientacji, 

koncentracji uwagi, szybkości reakcji, poczuciu równowagi, samokontroli  

oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej i wytrzymałości. Ćwiczenia  

te z pewnością przypadną do gustu przedszkolakom i będą stanowiły oczekiwany 

element każdego dnia! - 1 sztuka 

28. Piosenki - Na komplet ten składają się: płyta CD  z nagraniem 9 tematycznych piosenek 

oraz bajeczki muzycznej, płyta CD zawierająca podkłady muzyczne do piosenek  

z powyższej płyty, zestaw ilustracji do opowiadania o Świętym Mikołaju 

biskupie,  zestaw ilustracji do opowiadania o Mikołaju,  dwa plakaty mikołajkowe  

oraz plakat bożonarodzeniowy, książeczka z zapisami nutowymi piosenek, inscenizacją 

mikołajkową dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych, wierszykami 

tematycznymi na powitanie Mikołaj w przedszkolu oraz tekstami opowiadań i bajeczki 

muzycznej.  - 2 sztuki  

29. Piosenki - Książeczka z płytą CD, na której znalazła się prawie godzinna sekwencja 

przeplatających się kołysanek, zagadek i bajek, która pomogą dzieciom zrelaksować  

się i zasnąć podczas poobiedniego odpoczynku.  - 1 sztuka 

30. Piosenki - przeznaczona jest do pracy z dziećmi w starszych grupach żłobkowych  

i w grupach młodszych przedszkolaków. Została stworzona, aby ułatwić opiekunom  

i nauczycielom organizowanie codziennych aktywności, do których punkt wyjścia 

może stanowić piosenka. W skład publikacji wchodzą: płyta CD,  

na której zamieszczonych zostało 16 autorskich piosenek. Ich atutem  

są nieskomplikowane teksty i proste rytmy, które z łatwością wpadną maluszkom  

w ucho, zachęcając je do śpiewania, tańca i zabawy. Tematyka piosenek jest związana 

z najbliższym otoczeniem dziecka, co ułatwia percepcję przedstawionych w nich treści; 

książeczka z propozycjami zabaw do piosenek znajdujących się na płycie.  

Są to zarówno zabawy muzyczno-rytmiczne, jak i plastyczne, ruchowe oraz propozycje 
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do zrealizowania w ogrodzie przedszkolnym. Do każdej piosenki została dopasowana 

także inspiracja z zakresu matematyki sensorycznej polegającej na wprowadzaniu 

małego dziecka w świat pojęć matematycznych i procesów myślowych niezbędnych  

do rozwiązywania w przyszłości różnorodnych problemów. Wszystkie zabawy  

są do zrealizowania z dziećmi we wskazanym w tytule publikacji wieku, co wynika  

z doświadczenia Autorek.  - 1 sztuka 

31. Piosenki - zawiera bogaty zbiór wierszy i piosenek ułatwiających dziecku 

funkcjonowanie w przedszkolu oraz umilających przedszkolną codzienność. Zawarte  

w niej utwory stanowią nieodzowną pomoc w pracy nauczyciela pomagają zaprowadzić 

ład podczas pracy z całą grupą. Są również wsparciem dla dzieci, ponieważ porządkują 

rytm ich przedszkolnego dnia. Nauczyciel znajdzie tu utwory zapraszające dzieci  

do wspólnej zabawy, nawołujące do ustawienia się w pary czy zachęcające do umycia 

rąk. Zastosowanie rymowanek i piosenek w tych powtarzalnych sytuacjach pomoże 

zdyscyplinować dzieci, sprawiając, że nawet zbieranie klocków czy odkładanie misiów 

na półki będzie kolejną przyjemną zabawą. - 1 sztuka 

32. Piosenki - to bogaty zbiór piosenek na różne okazje, obchodzone w przedszkolu. Każda 

z nich może stać się hymnem konkretnej grupy. Przydadzą się podczas festynów  

i organizowanych na terenie przedszkola imprez. Świetnie sprawdzą się także  

w codziennej pracy dydaktycznej z dziećmi. - 1 sztuka 

33. Piosenki - składa się z płyty zawierającej 20 piosenek oraz książki z opisami zabaw  

do tych utworów. Kompozycje zostały stworzone z myślą o dzieciach najmłodszych,  

a więc przeznaczone są dla dwu- i trzylatków czyli dla młodszych przedszkolaków  

oraz dzieci uczęszczających do starszych grup żłobkowych. Teksty piosenek nawiązują 

do doświadczeń dzieci i są zgodne z ich zainteresowaniami. Utwory zostały 

wzbogacone zabawami muzycznymi, ruchowymi, manualnymi lub plastycznymi, 

dzięki czemu każdy temat wynikający z treści piosenki może być realizowany na wiele 

sposobów, a zajęcia dadzą wiele radości zarówno dzieciom jak i prowadzącemu  

je nauczycielowi. - 2 sztuki  

34. Piosenki - Publikacja składa się z 2 płyt CD (na jednej wersje wokalne, na drugiej - 

podkłady do nich) i książeczki z tekstami. Piosenki zostały przygotowane w ścisłej 

współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego i związane  

są z zagadnieniami realizowanymi w poszczególnych miesiącach w toku edukacji 

przedszkolnej. Utwory cechuje wysoka wartość edukacyjna i wychowawcza. Nadają  

się nie tylko do śpiewania, ale także do wspólnej zabawy. Żywe rytmy, bogate aranżacje 

(nawiązujące do różnych stylów muzycznych) sprawiają, że płyta w odbiorze na pewno 

nie okaże się nudna. Bez wahania zabierz ją więc także w podróż samochodem  

ze swoim prywatnym dzieckiem. - 1 sztuka  

35. Piosenki. Piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zbiór 20 piosenek wspierających 

rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Publikacja zawiera płytę CD,  

do której dołączono książeczkę z tekstami piosenek. - 1 sztuka  

36. Piosenki - Piosenki oraz dołączone do nich zabawy służą rozwijaniu uwagi i pamięci 

słuchowej świeżej, kształcą również umiejętność powtarzania melodii i rytmu oraz inne 

zdolności. Utwory zostały podzielone na pięć grup: 1. śpiewanki-powtarzanki 
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logopedyczne – głoski szumiące (10 piosenek i zabaw); 2. śpiewanki-powtarzanki 

logopedyczne – głoski syczące (10 piosenek i zabaw); 3. śpiewanki-powtarzanki 

kształcące orientację w schemacie ciała (10 piosenek i zabaw); 4. śpiewanki-

powtarzanki kształcące orientację w przestrzeni (10 piosenek i zabaw); 5. śpiewanki-

powtarzanki z instrumentami perkusyjnymi (10 piosenek i zabaw). - 2 sztuki 

37. Piosenki - To pozycja przeznaczona dla najmłodszych dzieci, które dzięki niej 

udoskonalą swoje zdolności słuchowe i będą się wspaniale bawić. Każda zagadka 

składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to trzy dźwięki. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie fotografii w takiej samej kolejności, w jakiej usłyszało 

odgłosy. W publikacji znajduje się 20 zagadek. Dotyczą one dźwięków znanych  

i bliskich dziecku; takich, które słyszy ono bardzo często. Są to na przykład odgłosy 

zabawy, urządzeń domowych (także komputera i komórki), codziennych czynności, 

miejsc, w których dzieci często bywają. - 1 sztuka 

38. Piosenki - Publikacja zawiera pięćdziesiąt piosenek o różnych zawodach i profesjach. 

Do każdego utworu opracowano cztery zabawy: ruchową, językową, plastyczną  

i zabawę w skojarzenia. Do książki dołączono 2 płyty CD z utworami w wersjach: 

wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej. - 3 sztuki  

39. Piosenki - Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD  

z piosenkami, do których historyjki te stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki 

wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub sytuacje, o których mówią 

słowa piosenki. - 2 sztuki  

40. Piosenki - to zbiór utworów przeznaczonych głównie dla najstarszych przedszkolaków 

oraz dla uczniów klas I–III. Jest to publikacja pod wieloma względami unikalna.  

O wartości piosenek decydują przede wszystkim ich walory poznawcze. Każdy utwór 

został skomponowany w taki sposób, że jego brzmienie jest typowe dla danego kraju 

lub regionu świata - 1 sztuka  

41. Piosenki - Nagrania i scenariusze zabaw zostały stworzone na podstawie prac Barbary 

Sher, której warsztaty i publikacje traktujące o roli zabawy są cenione przez rodziny, 

dzieci, nauczycieli i terapeutów na całym świecie. Do książki dołączono 2 płyty CD. - 

2 sztuki  

42. Piosenki - zabawne i pouczające wierszowane opowieści zostały zilustrowane 

barwnymi rysunkami. Do książki dołączono płytę CD, na której rymowanki recytują 

znani polscy aktorzy: Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, Daria Widawska, 

Joanna Kurowska, Ewa Kasprzyk, Ewa Ziętek, Olga Bończyk, Tomasz Schimscheiner, 

Artur Barciś, Cezary Żak, Wojciech Mecwaldowski, Maciej Jachowski. - 1 sztuka  

43. Piosenki - Płyta zawiera 24 utwory w wersji wokalnej do słuchania i śpiewania  

z dziećmi, a także do wykorzystania podczas zabaw rytmiczno-muzycznych. Na płycie 

została przygotowana jedna piosenka dla dzieci młodszych oraz jedna dla dzieci 

starszych na każdy tydzień przypadający w kwartale obejmującym daną porę roku.  

Na płycie znajdziemy piosenki na przykład o bocianie i żabach, kolorowej wiośnie, 

Wielkanocy, zającu. - 1 sztuka  

44. Piosenki - Wesołe melodie, energetyczne rytmy, teksty związane z wakacjami i latem – 

to wszystko znajdziesz na naszej płycie. Powitaj lato razem z nami, zapraszając dzieci 
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do zabaw i rozmów inspirowanych piosenkami. Zabierz przedszkolaki w muzyczną 

podróż do sąsiadujących z Polską krajów, na statek sunący przez bałtyckie fale  

i na poszukiwania wakacyjnych skarbów. Płyta zawiera 24 utwory w wersji wokalnej 

do słuchania i śpiewania z dziećmi, a także do wykorzystania podczas zabaw rytmiczno-

muzycznych. Na płycie została przygotowana jedna piosenka dla dzieci młodszych  

oraz jedna dla dzieci starszych na każdy tydzień przypadający w kwartale obejmującym 

daną porę roku - 1 sztuka  

45. Piosenki - Płyta zawiera 24 utwory w wersji wokalnej do słuchania i śpiewania  

z dziećmi, a także do wykorzystania podczas zabaw rytmiczno-muzycznych Na płycie 

została przygotowana jedna piosenka dla dzieci młodszych oraz jedna dla dzieci 

starszych na każdy tydzień przypadający w kwartale obejmującym daną porę roku - 

zima. na płycie znajdują się piosenki na przykład o bałwanku, dinozaurach, świętym 

Mikołaju, ptaszku, a także piosenki o babci i dziadku - 1 sztuka  

46. Piosenki - Płyta zawiera 24 utwory w wersji wokalnej do słuchania i śpiewania  

z dziećmi, a także do wykorzystania podczas zabaw rytmiczno-muzycznych. Na płycie 

została przygotowana jedna piosenka dla dzieci młodszych oraz jedna dla dzieci 

starszych na każdy tydzień przypadający w kwartale obejmującym daną porę roku.  

Na płycie znajdziemy piosenki na przykład o dniach tygodnia, jesieni, jeżu  

oraz symbolach Polski. - 1 sztuka  

47. Piosenki - to zbiór 20 piosenek wspierających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. 

Publikacja zawiera płytę CD, do której dołączono książeczkę z tekstami piosenek. 

Piosenki zostały przygotowane w ścisłej współpracy z nauczycielami wychowania 

przedszkolnego i związane są z zagadnieniami realizowanymi w poszczególnych 

miesiącach w toku edukacji przedszkolnej. Utwory cechuje wysoka wartość edukacyjna 

i wychowawcza, ale nie brakuje w nich także elementów humorystycznych. Bogate 

aranżacje instrumentalne nawiązujące do różnych stylów muzycznych  

oraz przemyślana warstwa rytmiczna zachęcą do śpiewania, tańca i uczestniczenia  

w zabawach rytmiczno-ruchowych. - 1 sztuka  

48. Piosenki - Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych  

w sposób systematyczny z uwzględnieniem stopnia trudności. Wprowadzenie wartości 

rytmicznych poprzez zabawy, grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, 

rysowanie, ekspresję ruchu czyni zajęcia atrakcyjne, przyjemne i pożyteczne. Dokładny 

opis ćwiczeń, rysunki i szereg praktycznych wskazówek umożliwi łatwe prowadzenie 

zajęć. Schematyczne rysunki ilustrujące ćwiczenia i zabawy ułatwią nauczycielowi 

przeprowadzenie zabaw i ćwiczeń. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli 

przedszkoli, ognisk, szkół muzycznych i studentów kierunków pedagogicznych. -  

2 sztuka  

49. Piosenki - Jest to zbiór wesołych piosenek i zabaw dla dzieci. Wśród przedstawionych 

propozycji znajdziemy piosenkę na powitanie i pożegnanie, na rozgrzewkę, kołysankę 

oraz piosenki o słońcu, tęczy, porach roku i cukierkach. To kontynuacja zbioru 

Piosenek-perełek, które spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem czytelników. 

Mamy nadzieję, że te uniwersalne i wpadające w ucho utwory również znajdą swoich 

odbiorców. - 2 sztuki 
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50. Piosenki - Książka ta to zestaw 24 scenariuszy zajęć, czyli 8 cyklów lekcyjnych 

zainspirowanych bajkami, z których każdy dzieli się na trzy części: zajęcia 

wprowadzające, ćwiczeniowo-utrwalające i sprawdzające. Każdy z tych cyklów 

dotyczy innego elementu dzieła muzycznego i jest zainspirowany inną bajką. Bajki 

wykorzystane na zajęciach zostały dobrane w taki sposób, aby ich treść była 

dostosowana do rozwoju psychicznego dziecka sześcioletniego i obejmowała zjawiska, 

które pomogą maluchowi w przyswojeniu sobie danych elementów dzieła. Ponadto  

do każdego scenariusza dołączone są dwie piosenki oparte na podstawie treści bajki  

lub zawierające dany element dzieła muzycznego. - 1 sztuka 

51. Piosenki - publikacja składa się z płyty i książki. Na płycie znajdują się utwory,  

w których występują naturalne odgłosy przyrody, między innymi odgłosy zwierząt 

domowych. Wplecione w muzykę w osobliwy sposób tworzą niepowtarzalną koncepcję 

artystyczną. Dzięki temu korzystając z tej płyty, dziecko zapoznaje się i oswaja  

z otaczającą go rzeczywistością. - 1 sztuka 

52. Piosenki - Propozycje piosenek i zabaw dla nauczycieli rytmiki i wychowawców 

pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki podziałowi na cztery części: 

jesień, zimę, wiosnę i lato, książka stanowi uporządkowaną i przystępną formę 

propozycji scenariuszy na cały rok szkolny. Każda pora roku zawiera kilka piosenek 

wraz z dopasowanymi tematycznie ćwiczeniami i zabawami. Do tekstów dołączony jest 

zapis nutowy oraz chwyty gitarowe. Dodatkowo każda z nich została nagrana w wersji 

oryginalnej i instrumentalnej.  - 1 sztuka 

53. Piosenki - Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i zawiera 

scenariusze zabaw i tańców dla dzieci. Książka stanowi wspaniałą pomoc dydaktyczną, 

a jej uzupełnieniem jest dołączona płyta CD z nagraniami piosenek, które prowokują  

do tańca i sprawiają dużą przyjemność, także w słuchaniu. - 1 sztuka  

54. Piosenki - 29 muzycznych kompozycji do zabaw w rytmie muzyki oraz wspólnego 

śpiewu. Kompozycje w 90% są jedyne i niepowtarzalne. Dodatkowo, na płycie znajdują 

się ćwiczenia słuchowe pozwalające na rozpoznawanie otaczających nas dźwięków.  

Na okładce płyty znajduje się śpiewnik wraz z tekstem wszystkich utworów.- 1 sztuka  

55. Piosenki - Bogato ilustrowany zestaw 150 zabaw muzycznych idealnych  

do zaaranżowania w domu, na zajęciach przedszkolnych i szkolnych. Do książki 

dołączono płytę z muzyką, którą można wykorzystać przy poszczególnych ćwiczeniach. 

- 1 sztuka 

 

K) Zakup gier dydaktycznych – przy każdej grze dydaktycznej umieszczona została 

liczba sztuk 

1) Pudełko – Pomocne pudełko przy grach rozwijających zmysł dotyku. Umieść dowolny 

przedmiot w korytkach pudełka, aby dokładnie go zbadać rękoma dowolny przedmiot 

bez udziału wzroku. - 1 sztuka 

2) Wieże – Celem zabawy jest rozróżnianie kształtów, układanie według kształtów  

i kolorów, rozwój mowy. Zawartość: 4 podkładki, 4 duże klocki, 4 małe klocki,  

8 kolorowych kulek, 8 kolorowych krążków, 12 plansz.  - 1 sztuka 
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3) Puzzle – Zadaniem dzieci jest przydzielenie odpowiednich, pasujących elementów  

do głównego obrazka. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów  

do ułożenia. Wykonane z drewna. Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują  

się posiłki.- 1 sztuka 

4) Puzzle – Zadaniem dzieci jest przydzielenie odpowiednich, pasujących elementów  

do głównego obrazka. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów  

do ułożenia. Wykonane z drewna. Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują  

się rzeczy związane ze szkołą. - 1 sztuka 

5) Puzzle – Zadaniem dzieci jest przydzielenie odpowiednich, pasujących elementów  

do głównego obrazka. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów  

do ułożenia. Wykonane z drewna. Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują  

się rzeczy związane z domem. - 1 sztuka 

6) Puzzle – Zadaniem dzieci jest przydzielenie odpowiednich, pasujących elementów  

do głównego obrazka. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów  

do ułożenia. Wykonane z drewna. Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują  

się rzeczy związane z porami roku. - 1 sztuka 

7) Puzzle – Dzieci układają drewniane puzzle w takiej kolejności, aby tworzyły spójną 

całość. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów do ułożenia. 

Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują się zawody i przedmioty z nimi 

związane. - 1 sztuka 

8) Puzzle – Dzieci układają drewniane puzzle w takiej kolejności, aby tworzyły spójną 

całość. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów do ułożenia. 

Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują się pory roku. - 1 sztuka 

9) Puzzle – Dzieci układają drewniane puzzle w takiej kolejności, aby tworzyły spójną 

całość. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów do ułożenia. 

Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują się przedmioty związane ze szkołą. - 

1 sztuka 

10) Puzzle – Dzieci układają drewniane puzzle w takiej kolejności, aby tworzyły spójną 

całość. W opakowaniu znajduje się podstawka oraz 12 elementów do ułożenia. 

Wymiary: 21 x 22 x 0,8 cm. Na obrazku znajdują się przedmioty związane z domem.  - 

1 sztuka 

11) Kuferek – Zestaw 2 gier i 2 układanek dla 1 do 4 maluchów w wieku od 3 lat. Pojazdy 

i zawody wyzwala pozytywne emocje, ćwiczy koncentrację, rozwija pamięć, zbliża 

rodzinę.  Zawartość: 24 duże puzzle, instrukcja. - 1 sztuka 

12) Gra – Gra polega na pozbyciu się wszystkich kostek z liczbami, wykładając na stół 

sekwencje lub ciągi minimum 3-liczbowe. Najciekawszą możliwością jest ingerencja  

w już wyłożone kostki - w swojej kolejce możesz je dowolnie przesuwać  

i modyfikować, byle tylko na koniec nie naruszyć podstawowej zasady (minimum  

3 kostki w sekwencji lub ciągu). - 1 sztuka 

13) Historyjki – Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera  

21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają  

się z 3 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć  

do plastikowych kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 

duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój 

spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. 

Część z nich dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących  

w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w różnych 
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sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym), 

przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np. stołu, płyty CD) - 1 sztuka 

14) Historyjki – Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera  

21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają  

się z 4 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć  

do plastikowych kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 

duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój 

spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. 

Część z nich dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących  

w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w różnych 

sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym), 

przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np. stołu, płyty CD) - 1 sztuka 

15) Historyjki – Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera  

21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Historyjki składają  

się z 6 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć  

do plastikowych kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 

duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich opowiadanie stymuluje rozwój 

spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. 

Część z nich dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących  

w przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w różnych 

sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym), 

przedstawia procesy produkcji przedmiotów (np. stołu, płyty CD) - 1 sztuka 

16) Gra – Gra składa się z 50 zdjęć przedstawiających zmysły: 10 kart (podwójne)  

z symbolami poszczególnych organów zmysłu oraz 40 zdjęć przedstawiających  

5 sytuacji z życia codziennego, w których główną rolę odgrywają zmysły. Zadaniem 

dzieci jest dopasowanie fotografii z przedstawioną sytuacją do kart symbolizujących 

dany zmysł. Wymiary plakietek: 9 x 9 cm. - 1 sztuka 

17) Puzzle – Mapa polityczna Europy do ułożenia z puzzli – 37 elementów. Na mapie 

oznaczone zostały państwa, ich stolice i większe miasta, rzeki, jeziora, wyspy i morza. 

Elementy puzzli są przycięte wzdłuż granic i wybrzeży. Każde duże państwo to jeden 

element, mniejsze państwa grupowane są po 2-3. - 1 sztuka 

18) Gra – dziecko pokonując ścieżkę aktywności skacze, zatrzymuje się, obraca  

w określonym kierunku według wskazówek współgracz. W zestawie: 20 piankowych 

mat w 4 kolorach, 4 okrągłe maty, 20 dwustronnych kart do kodowania, 2 postaci 

robotów, 2 sprężyny, 2 strzałki oraz podręcznik. - 1 sztuka 

19) Gra - Dzieci zapoznają się z różnymi zawodami oraz narzędziami potrzebnymi  

do ich wykonywania. Zabawa przeznaczona aż dla 12 dzieci jednocześnie. Zestaw 

zawiera 60 plakietek:12 plakietek z zawodami i 48 z wyposażeniem(4 dla każdego 

zawodu). To, czy obrazki zostały połączone prawidłowo, można skontrolować  

na kolorowych paskach znajdujących się na plakietkach. Wymiary plakietek:  

7,5 x 7,5 cm, 8 x 15 cm. - 1 sztuka 

20) Mata - gra, która rozwija u dzieci wysoką samoocenę i kształtuje pozytywne postawy. 

Uczy kolorów, kształtów oraz liczenia w zakresie od 1 do 10 również w czasie gier 

ruchowych. W zestawie: okrągła winylowa mata o śr. 122 cm,  5 dmuchanych kostek 

o wym. 12,7 cm, 5 woreczków z grochem o śr. 8 cm. - 1 sztuka 
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21) Puzzle - Puzzle są ponumerowane na odwrocie, co ułatwia dzieciom ułożenie całości. 

Zestaw zawiera 30 elementów. Wymiary: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. Na obrazku 

przedstawione jest jabłko. - 1 sztuka 

22) Puzzle -  Puzzle są ponumerowane na odwrocie, co ułatwia dzieciom ułożenie całości. 

Zestaw zawiera 30 elementów. Wymiary: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. Na obrazku 

przedstawiona jest truskawka. - 1 sztuka 

23) Puzzle - Puzzle są ponumerowane na odwrocie, co ułatwia dzieciom ułożenie całości. 

Zestaw zawiera 30 elementów. Wymiary: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. Na obrazku 

przedstawiona jest marchew. - 1 sztuka 

24) Puzzle - Zestaw składa się z 20 puzzli w dużym rozmiarze. Każdy element wykonano z 

grubej, trójwarstwowej tektury, aby zapewnić mu wytrzymałość. Gdy dziecko połączy 

całość układanki powstanie ilustracja wesołego gospodarstwa pełnego kolorowych 

zwierzaków. Każde zwierzątko posiada dodatkowo elementy o różnorodnych fakturach, 

które zachęca maluchy do zbadania i zaznajomienia się z nowopoznanymi 

stworzonkami. Miękkie, gładkie, szorstkie -  poszczególne elementy stymulują zmysł 

dotyku malucha podczas zabawy! Każde, żabka, krówka, króliczek, kura,  

czy pszczółka? Czy potrafi się domyślić? Okazję można wykorzystać też,  

by opowiedzieć szkrabowi nieco o życiu na wsi oraz zwyczajach różnych zwierząt.  

- 1 sztuka 

25) Puzzle – Puzzle zawierają 20 elementów. Wymiary: 65 x 50 cm. obrazek przedstawia 

życie na lodzie - 1 sztuka 

26) Puzzle - Mapa Polski to puzzle, które zwrócą uwagę dzieci, jak i rodziców. Połączcie 

województwa w kształt Polski, a następnie ułóżcie puzzlową ramkę, na którą składają 

się sąsiednie państwa oraz Morze Bałtyckie.  Kolorowe ilustracje wskażą m.in., gdzie 

w Polsce można spotkać niedźwiedzia, jaki strój noszono kiedyś na Śląsku, czy gdzie 

rośnie słynny dąb Bartek. Ilość elementów: 44. - 1 sztuka 

27) Puzzle - to puzzle, które zwracają uwagę zarówno dzieci, jak i ich rodziców. 

Prezentowane puzzle w przyjazny sposób łączą zabawę z nauką oraz pobudzają 

wyobraźnię i ciekawość świata. Układanka została specjalnie dostosowana  

do możliwości poznawczych dzieci w wieku 5-7 lat. Po ułożeniu powstanie obrazek  

o wymiarach 60 x 40 cm. Ilość elementów: 100. - 1 sztuka 

28) Gra – Gra rozwijająca zmysł węchu poprzez rozróżnianie poszczególnych owoców  

po zapachu. Rzeczywiste fotografie pozwalają na porównanie wizualno-zapachowe 

pomiędzy owocami i ich aromatami. Zestaw zawiera: 12 butelek z zapachem  

oraz 24 kartoniki ze zdjęciami (12 całych owoców + 12 pokrojonych) o wym. 7 x 7 cm 

- 1 sztuka 

29) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos), natomiast druga do ćwiczenia 

głoski l (nagłos, śródgłos, wygłos) - 1 sztuka  
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30) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń głosek k oraz g (nagłos, śródgłos, wygłos), natomiast druga 

do ćwiczenia głoski s,z,c,dz (nagłos, śródgłos, wygłos) - 2 sztuki  

31) Gry  – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Obie gry przeznaczone 

są do ćwiczeń głosek: t-d, k-g, sz, ż(rz), cz, dż-s,z,c,dz.  - 2 sztuki  

32) Gra – zawiera 8 talii po 29 kart. Jest pomocą wspomagającą rozwój funkcji słuchowych 

u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Karty można wykorzystać w pracy zarówno z dziećmi 

prawidłowo rozwijającymi się, jak i z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia słuchu 

fonemowego. Zawarte w zestawie talie kart umożliwiają ćwiczenie: analizy i syntezy 

sylabowej słów, umiejętności dobierania/różnicowania paronimów i rymów  

oraz słuchowego wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie słów. - 3 sztuki  

33) Kolorowanka – Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda służy  

do utrwalania wymowy głoski: sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. 

Zadaniem dziecka jest dokonanie opisu postaci i poprawne stosowanie utrwalanej 

głoski. Pomoc łączy naukę z zabawą, utrwala wymowę głosek i znajomość kolorów. 

Kształtuje umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi i stosowania poprawnych 

form gramatycznych, wpływa na procesy zapamiętywania tekstu. - 2 sztuki  

34) Gra – gra przeznaczona dla dzieci, u których obserwuje się opóźniony rozwój mowy. 

Pozycja skierowana jest do logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów 

pedagogicznych oraz wszystkich tych, którym temat stymulacji rozwoju mowy nie jest 

obcy (w tym rodziców, którzy chcą pozytywnie wpływać na nabywanie mowy  

u ich dzieci). Ilustracje w książeczce stanowią podstawę do ćwiczeń nazywania, 

rozumienia oraz do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Wykorzystać ją można  

do wzbogacania słownika, nauki tworzenia dialogów, formułowania pytań, ćwiczeń 

artykulacyjnych, a także do rozwijania kompetencji językowej i komunikacyjnej. 

Książeczka może służyć też jako pomoc edukacyjna na początkowym etapie czytania, 

gdyż zawiera tylko proste wyrazy, złożone z sylab otwartych. Można ją stosować 

podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum 

autyzmu. - 2 sztuki  

35) Gra - to zbiory ćwiczeń skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, 

które mają problemy z koncentracją. Rozwiązując zadania, uczniowie dodatkowo 
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ćwiczą i rozwijają pamięć, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, 

orientację wzrokowo-przestrzenną i motorykę małą. W książkach wykorzystano 

kolorowe ilustracje, które mają za zadanie zainteresować dzieci i zachęcić  

je do ćwiczeń. Na końcu publikacji zamieszczono rozwiązania, dzięki którym uczeń 

może samodzielnie sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi. Książki służą pomocą 

nauczycielom i terapeutom, mogą z niej korzystać również rodzice. - 2 sztuki  

36) Gra - Mądra, atrakcyjna graficznie i starannie wykonana gra, która wyrabia 

spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę wzrokową i słuchową, naucza 

rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. To propozycja 7 gier w postaci loteryjek 

obrazkowych, gdzie trzeba odszukać na planszy taki sam obrazek jaki widnieje  

na wylosowanej plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa  

i krótki opis przedmiotu. Zawartość pudełka: 210 twardych dwustronnie 

zadrukowanych plakietek (4,3x4,3cm), 4 duże sztywne dwustronne plansze 

(23,6x33,5cm), instrukcja - 2 sztuki  

37) Gra - o propozycja do ćwiczeń pamięci, uwagi słuchowej i wzbogacania słownictwa. 

Przeznaczona dla dzieci: u których chcemy wspomagać rozwój mowy, z opóźnionym 

rozwojem mowy, zaburzonym przetwarzania słuchowego, z afazją dziecięcą,  

z dysleksją, niedosłyszących. Pomoc składa się z pasków kontrolnych z ilustracjami  

w liczbie od 1 do 5 oraz pojedynczych obrazków odpowiadających ilustracjom  

na kolejnych paskach - 2 sztuki  

38) Gra - Gra w łatwy i przyjemny sposób zaznajomić dzieci z częściami mowy języka 

polskiego. Pomoc dydaktyczna składa się z dwóch zestawów: przyimków  

i przysłówków. W obu przypadkach na kartonikach domina na jednej części znajduje 

się słowo będące ćwiczoną częścią mowy (np. przysłówek), a na drugiej rysunek 

przedstawiający inny przysłówek. Zadaniem graczy jest nazwać wszystkie przysłówki 

i odpowiednio dobrać wyrazy do obrazków, tak aby utworzyły ciąg domina. - 2 sztuki  

39) Historyjki - to materiały edukacyjne dla dzieci. Każda historyjka składa  

się z 4 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć  

do plastikowych kieszonek. Tematyka historyjek jest różnorodna: dziecięce zabawy, 

obowiązki dorosłych, czynności codzienne i związane z porą roku. Głównym celem 

publikacji jest ćwiczenie koncentracji. Historyjki zostały ułożone tak, aby na każdym 

kolejnym obrazku przybywał jeden element. Czasem różnica między ilustracjami  

jest niewielka, więc dziecko musi się skupić, dokładnie obejrzeć kartoniki  

i przeanalizować wszystkie szczegóły. - 2 sztuki  

40) Gra – Skrzynia zawiera liczne, odpowiednio  pogrupowane obrazki,  

których dwu- i trzysylabowe nazwy składają się wyłącznie z sylab otwartych.  

Tak dobrany materiał wyrazowy znacznie ułatwia terapię w aspekcie artykulacyjnym  

i fonetycznym na wczesnym etapie rozwoju mowy. Obrazki umieszczone  

są na magnetycznych podkładkach, którymi można dowolnie manipulować  

oraz układać na specjalnie dobranych, pionowych tłach. Możliwości zmiany tła, 

przekładania magnesów, tworzenia zróżnicowanych sekwencji  na bazie najprostszych 

słów z sylabami otwartymi znacznie ułatwiają terapię logopedyczną oraz czynią  

ją bardziej atrakcyjną. Gra składa się z: pudełko drewniane: 45 x 33 x 11 cm, plansze: 

5 sztuk (dwustronne) A3, obrazki magnetyczne: 90 sztuk, instrukcja. - 3 sztuki  

41) Gra – to kolejna opracowana i wydana przez nasze wydawnictwo część serii ćwiczeń 

dla dorosłych i dzieci. Pomoc zawiera 110 ilustracji przedstawiających scenki z życia 

codziennego (10 historyjek 3-elementowych, 10 historyjek 4-elementowych,  

8 historyjek 5-elementowych) wraz z podpisami. Zawartość pudełka: 110 ilustracji 
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przedstawiających scenki z życia codziennego (110 x 140mm), 110 podpisów  

do ilustracji (140 x 30), instrukcja wraz z przykładami ćwiczeń.  - 2 sztuki  

42) Gra - Dynamiczna gra strategiczna dla najmłodszych, w której trzeba dobrze 

kombinować, żeby sprzedać swoje towary i zarobić więcej niż inni sprzedawcy 

na bazarze. W tej grze przenosimy się właśnie na bazar – celem graczy jest zachęcenie 

do zakupu ich towaru jak największej liczby klientów. Ale ci nie są rozrzutni, odwiedzą 

wszystkie stoiska, zanim dokonają wyboru. Gracze muszą tak manipulować ceną  

i promocją, żeby sprzedać jak najwięcej. Należy dobrze zagrywać karty hurtowni, dzięki 

którym zaopatrzymy stoisko w nowy towar i dokonamy zmian, które wydają  

się nam korzystne. W tej grze liczy się żyłka handlowca i dobra strategia, tylko wtedy 

kolejka ustawi się przy naszym stoisku. Zawartość pudełka: 12 tekturek straganów,  

48 kart klientów, 4 chorągiewki promocji, 36 żetonów towarów, 13 kart hurtowni,  

42 żetony monet. - 2 sztuki  

43) Gra - bogatym zestawem ćwiczeń logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została stworzona z myślą o tym, aby ćwiczenia 

artykulacyjne, słuchowe i oddechowe były dla dziecka dobrą zabawą. Gra składa  

się ze 108 obrazków, symbolizujących ćwiczenia słuchu fonematycznego, 

dźwiękonaśladowcze, warg, języka, żuchwy, policzków, podniebienia miękkiego, 

pierścienia zwierającego gardło, pionizacji języka, prawidłowego połykania, 

rozciągające wędzidełko podjęzykowe, oddechowe, dykcyjne, emisyjne oraz dowolnie 

wymyślane przez dziecko. Obrazki są tak oznaczone, aby łatwo i szybko można było 

wybrać ćwiczenia dostosowane do bieżących potrzeb konkretnego dziecka. - 2 sztuki  

44) Gra - Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego  

(sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej. Pudełko 

zawiera: 96 żetonów z obrazkami 16 żetonów z poleceniami dwustronną planszę  

16 pionków kostkę do gry instrukcję - 2 sztuki  

45) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń głosek dźwięcznych, natomiast druga do ćwiczenia głosek 

ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos)  - 2 sztuki  

46) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 



 

23 
 

przeznaczona do ćwiczeń głosek sz, ż/rz, cz, dż/s, z,c,dz,ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos), 

natomiast druga do ćwiczenia głosek p oraz b (nagłos, śródgłos, wygłos) - 3 sztuki  

47) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń głosek l-r, l,r (nagłos, śródgłos, wygłos), natomiast druga  

do ćwiczenia głoski s (nagłos)- 2 sztuki  

48) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń paronimów, natomiast druga do ćwiczenia głoski r (nagłos, 

śródgłos, wygłos) - 2 sztuki  

49) Gry – W zestawie 2 gry logopedyczne. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy 

głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 

w nauce mówienia czytania i pisania, W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez 

zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację 

uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów). Każda z prezentowanych gier 

posiada kilka wariantów, można więc dobrać odpowiednią formę zabawy w zależności 

od wieku dziecka, jego umiejętności i ilości graczy. Gry można wykorzystać do zabawy 

w domu z rodziną, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą. Jedna z gier 

przeznaczona do ćwiczeń głoski r w grupach spółgłoskowych tr, dr, kr, gr, pr, br, śr 

(nagłos, śródgłos, wygłos), natomiast druga do ćwiczenia głosek ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi 

(nagłos, śródgłos, wygłos) - 1 sztuka  

50) Gra – to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek  

T, K, G, D. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym.  

To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 6 gier: planszowa – Psotne 

kotki,  bingo, superpamięć, wyścig, Co się zmieniło? Kotki (gra oparta na zasadach 

Piotrusia). - 2 sztuki  

51) Gra - to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek R, L, J. 

Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra  

dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier: planszowa Górka Bzdurka, super 

pamięć ,wyścig, Co się zmieniło?, Królewski błazen (gra oparta na zasadach Piotrusia). 

- 2 sztuki  
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52) Gra - to zbiór gier logopedycznych utrwalających wymowę głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, 

dz oraz ś, ź, ć, dź, przeznaczonych dla dzieci już od 3. roku życia oraz młodzieży. 

Teczka zawiera 3 zestawy gier w postaci plansz do wyszukiwania obrazków 

przedstawionych na kartonikach. Jeden komplet składa się z podwójnych plansz  

z kolorowymi ilustracjami oraz ich cieniami, do których należy wyciąć kartoniki  

z obrazkami. Do każdego zestawu przygotowano 4 rodzaje kartoników: 52 kartoniki  

z obrazkiem identycznym jak na planszy, 52 kartoniki ukazujące powiększony fragment 

obrazka z planszy, 2 kartoniki z cieniem obrazka, 52 kartoniki z kontrastem cienia.  -  

2 sztuki  
53) Gra - to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek szeregu 

ciszącego, syczącego i szumiącego. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom,  

ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier:  

planszowa – Przez lądy i morza, superpamięć, wyścig, Co się zmieniło?. Piotruś. -  

3 sztuki  
54) Gra - Zestaw składa się z 96 kart. Na każdej karcie znajduje się zdjęcie oraz podpis  

do niego zawierający głoskę r. Zadaniem dziecka jest dobranie dwóch kart tak,  

aby w pierwszym wyrazie zawarty był wyraz drugi (np. strona –tron, brama– rama, 

robotnik – robot). Ćwiczenie to może wykonywać na przykładach łatwiejszych  

(z reguły drugi wyraz ukryty jest na początku lub na końcu wyrazu pierwszego)  

lub trudniejszych (z reguły drugi wyraz ukryty jest w środku wyrazu pierwszego). -  

2 sztuki  

55) Gra - Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają 

trudności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane 

według zasady „wyraz w wyrazie” – opierają się na parach wyrazów, w których jeden 

jest zawarty w drugim, zarówno na początku, np. krewetka – krew; w środku, np. strona 

– tron; jak i na końcu, np. prasa – rasa. Dziecko ćwiczy więc również percepcję 

wzrokową i koncentrację uwagi. - 2 sztuki  

56) Gra - Ta emocjonująca gra jest doskonałym treningiem spostrzegawczości i szybkiego 

kojarzenia. Do obrazka na polu planszy, na którym stanął pionek, trzeba jak najszybciej 

dopasować dwa obrazki z 64 leżących osobno na stole tabliczek. Sprawdź, czy masz 

dobry refleks i spostrzegawczość. Zawartość pudełka: plansza, 64 tabliczki, pionek, 

kostka, 24 żetony, instrukcja.  - 2 sztuki  

57) Gra - Ćwiczenia z głoskami szumiącymi zawarte w książeczkach tej serii zostały 

skonstruowane tak, aby zachować zasadę stopniowania trudności, czyli  

od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Ich różnorodność pozwala dziecku ćwiczyć  

nie tylko wymowę, ale także szereg innych umiejętności, jak na przykład: myślenie 

logiczne i analityczne, koncentrację i uwagę, analizę wzrokową i słuchową, 

kategoryzowanie, szeregowanie, układanie sekwencji. Celem tych książeczek  

jest utrwalanie prawidłowej wymowy trudnych głosek podczas świetnej zabawy -  

2 sztuki  

58) Gra - Ćwiczenia z głoskami l-r zawarte w książeczkach tej serii zostały skonstruowane 

tak, aby zachować zasadę stopniowania trudności, czyli od najłatwiejszych  

do najtrudniejszych. Ich różnorodność pozwala dziecku ćwiczyć nie tylko wymowę,  

ale także szereg innych umiejętności, jak na przykład: myślenie logiczne i analityczne, 

koncentrację i uwagę, analizę wzrokową i słuchową, kategoryzowanie, szeregowanie, 

układanie sekwencji. Celem tych książeczek jest utrwalanie prawidłowej wymowy 

trudnych głosek podczas świetnej zabawy. - 2 sztuki 



 

25 
 

59) Gra - to starannie opracowany zestaw aż 8 gier w skład których wchodzi: „Bystre 

oczko”, „Sokole oko”, „Skojarzenia”, „Bingo obrazkowe”, „Bingo skojarzenia”, 

„Bingo – oczko”, „Zgadula!", także „Niby – lotek”. Ponadto zapewnia świetną  

i emocjonującą zabawę dla całej rodziny. Zawartość zestawu: 4 dwustronne plansze  

o wymiarach 23,7 x 16 cm 140 tafelków o wymiarach 2,8 x 2,8 cm instrukcja do 8 gier. 

- 3 sztuki  

60) Gra - Ideą gry jest ułożenie ciągu obrazków w odpowiedniej kolejności. Każda 

historyjka oznaczona jest innym kolorem ramki. W zestawie 34 karty o wym. 9 x 9 cm, 

9 historyjek złożonych z 3 do 5 obrazków. - 2 sztuki  

61) Gra - gra logopedyczna ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego  

sz-ż-cz-dż, poszerzenie słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. W czasie 

gry dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, 

pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację oraz myślenie. Pudełko zawiera:  

8 twardych dwustronnych plansz z obrazkami, 72 dwustronne kartoniki z obrazkami,  

1 woreczek, instrukcja i wykaz użytych wyrazów.  - 2 sztuki  

62) Gra - Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, 

do których historyjki te stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy 

obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub sytuacje, o których mówią słowa 

piosenki. Wykorzystane są tu utwory: Podróż malowana piosenką , Bajdobrzenie  

na szkolnej scenie, Inscenizacje najpiękniejszych baśni oraz Metoda Dobrego Startu. 

Zawartość: 21 kolorowych kart A4, płyta CD, zeszyt, plastikowe kieszonki, teczka.  -  

2 sztuki  
63) Gra - Ilustrowane zagadki przeznaczone są dla dzieci w wieku 3–5 lat. Na każdej stronie 

znajduje się krótka rymowanka oraz kolorowa ilustracja przedstawiająca dany 

przedmiot pozbawiony jakiegoś elementu. Zadaniem malucha jest nazwanie 

brakującego szczegółu oraz określenie, gdzie powinien się znajdować, by przedmiot 

spełniał swoją funkcję. Dzięki tym łamigłówkom dziecko ćwiczy spostrzeganie 

wzrokowe, doskonali koncentrację uwagi i umiejętność myślenia operacyjnego, 

zapamiętuje nowe nazwy, a przy tym przyjemnie spędza czas. - 1 sztuka  

64) Gra - Zestawy pomagają określić i poszerzyć zasób słownictwa z danego zakresu, mogą 

być stosowane w terapii logopedycznej i do ćwiczeń językowych. Rozwijają również 

spostrzegawczość, logiczne myślenie i kojarzenie. Pomoc przeznaczona także  

do sortowania, klasyfikacji i nauki języków obcych. Zdjęcia dobrane logicznie w pary. 

W zestawie 48 zdjęć o wym. 15 x 10 cm. - 2 sztuki  

65) Gra - Wiele dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii ma trudności z tworzeniem 

pojęć i reprezentacji danego desygnatu. Ta z pozoru prosta umiejętność polega  

na dostrzeganiu zjawiska, iż jedno słowo oznacza (najczęściej) konkretny desygnat. 

Desygnaty te mogą mieć jednak wiele reprezentacji różniących się między sobą 

szczegółami, np. słowo pies oznacza zwierzę, które ma cztery łapy, szczeka itd.,  

a reprezentacje samego desygnatu różnią się między sobą, bo pies może być mały, duży, 

z ogonem długim, krótkim itd. Pomocne w zrozumieniu tego zjawiska będą ilustracje  

i ćwiczenia zawarte w tej pomocy. W ramach jednego desygnatu przygotowano  

5 reprezentacji. Zwiera 80 kart - 2 sztuki  

66) Gra - Dobrze znana i lubiana gra edukacyjna dla przedszkolaków - loteryjka w dwóch 

wariantach; zupełnie nowa szata graficzna, gra ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację. 

Zawartość: 4 duże dwustronne tablice, 24 małe obrazki, instrukcja.  - 2 sztuki  
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67) Gra – wspiera wymowę głosek (J-R-L oraz K-G-T), wysoka jakość wykonania, wiek: 

4-10 lat - 2 sztuki  

68) Gra - to zbiór zabaw i gier, w których głównym celem jest ćwiczenie umiejętności 

budowania zdań. Uczy i rozwija umiejętność wysławiania się, jest dobrym treningiem 

spostrzegawczości, kojarzenia i refleksu. - 1 sztuka  

69) Gra - Doskonały sposób na wytłumaczenie dziecku znaczenia przeciwieństw  

oraz idealny pretekst do wyjaśnienia wielu pojęć z otaczającego świata. Zabawa polega 

na zestawieniu ze sobą puzzli o przeciwstawnych znaczeniach. - 1 sztuka  

70) Gra - Zabawa polega na przyczynowo – skutkowym ułożeniu puzzli. W każdym 

zestawie znajdują się 3 obrazki prezentujące sytuację pierwotną, czynnik zmieniający 

oraz wynik tej zmiany. Doskonałe ćwiczenie logicznego myślenia oraz idealny sposób 

na wytłumaczenie dziecku czasowego następstwa zdarzeń. Zawartość opakowania:  

36 puzzli. - 1 sztuka  

71) Nakładanka - Nakładanka wielowarstwowa przedstawiająca rozwój drzewa. Wymiary 

nakładanki: 21,3x21,3 x 1,5cm. - 1 sztuka  

72) Nakładanka - Nakładanka wielowarstwowa przedstawiająca rozwój motyla. Wymiary 

nakładanki: 21,3x21,3 x 1,5cm. - 1 sztuka  

73) Nakładanka - Nakładanka wielowarstwowa przedstawiająca rozwój kury. Wymiary 

nakładanki: 21,3x21,3 x 1,5cm. - 1 sztuka  

74) Układanka – Układanka na pierwszej warstwie przedstawia wizerunki postaci babci  

i dziadka. Każda kolejna warstwa pokazuje dzieciom jak dziadkowie wyglądali kolejno 

gdy byli młodzi, kiedy byli nastolatkami, kilkuletnimi i kilkumiesięcznymi dziećmi. -  

2 sztuki  

75) Układanka - zabawka edukacyjna wprowadzająca najmłodszych w tajniki anatomii 

ludzkiego ciała. Układanka przedstawia budowę człowieka na przykładzie 

dziewczynki. Puzzle składają się z 5 warstw, które po umieszczeniu w odpowiedniej 

kolejności w specjalnej podstawie przedstawiają: szkielet, narządy wewnętrzne, 

mięśnie, nagą i ubraną postać. - 1 sztuka  

76) Układanka - 6 miniukładanek z pojazdami, składających się z różnej ilości elementów. 

W zestawie 18 elementów. Ambulans i wóz strażacki (dwa elementy), traktor i samolot 

(3 elementy), lokomotywa i statek (4 elementy). - 2 sztuki  

77) Puzzle - Zestaw 30 puzzli przedstawiających dzień na budowie. Wymiary 20x20cm.  

W tym 8 o rzeczywistym wyglądzie i kształcie maszyn budowlanych. Wymiar puzzli 

po ułożeniu: 60x90cm. - 1 sztuka 

78) Gra - Edukacyjna zabawka dla najmłodszych, w której trzeba dopasować młode 

zwierzątka do ich rodziców. Kolorowe ilustracje zachęcają do zabawy. W zestawie  

24 elementy. - 1 sztuka  

79) Gra - Pomoc logopedyczna, która wspomaga naukę budowania zdań z wykorzystaniem 

liczebników porządkowych. Praca polega na zrozumieniu krótkich opowiadań w celu 

ich streszczenia i uporządkowania w ko-lejności chronologicznej. W zestawie 1 plansza 

obrazująca dom (wym. 47 x 37 cm), 8 kart magnetycznych z ilustracjami różnych 

pomieszczeń domowych (wym. 15x15 cm/ 20x15 cm), 6 znaczków magnetycznych  

z postaciami dzieci (wym. 5,5 – 8 cm), 12 magnetycznych żetonów w 4 kolorach 

(zielony, czerwony, żółty,  granatowy) z numerami od 1 – 3 (wym. 2 cm), 1 podręcznik 

dla nauczyciela. - 1 sztuka  
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80) Puzzle - Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 obrazków 

przedstawiających zwierzęta i ich przysmaki. Wielkość pojedynczego elementu  

ok. 80x76 mm. - 1 sztuka  

81) Gra - Zbuduj przestrzenną planszę czterech krain i umieść zwierzątka w ich naturalnych 

środowiskach. Elementy zestawu: przestrzenna plansza czterech krain, postacie 

zwierząt, plastikowe podstawki pod zwierzątka, dwa wskaźniki, dwie plastikowe śrubki 

montażowe, instrukcja. - 1 sztuka  

82) Puzzle - układanka to 48 drewnianych elementów na drewnianej podstawie. Co więcej 

obrazek po ułożeniu można traktować jak planszę edukacyjną. Tematyka w sam raz  

dla małych miłośników zwierząt. Znajdziecie tutaj zwierzęce mamy ze swoimi 

pociechami. Klacz ze źrebakiem, krowa z cielaczkiem czy maciora z prosiaczkami  

to tylko niektóre. - 1 sztuka  

83) Gra - to 72 kartoniki z obrazkami o wymiarach 6cm x 6 cm tworząc razem 36 par, 

których atrybuty zawierają w nazwie słowo z głoską „l”. - 1 sztuka  

84) Gra - Gra uczy, jak należy zachowywać się w szkole podczas lekcji, przerw, zabaw  

i innych zajęć pozaszkolnych. Pary kart ilustrują zachowania poprawne  

oraz niewłaściwe. Karty na odwrocie posiadają element samokontroli. Zawartość:  

34 karty o wym. 9 x 9 cm,  instrukcja. - 1 sztuka  

85) Gra - ćwiczy spostrzegawczość, refleks, a także utrwala prawidłową wymowę głoski r. 

Materiał wyrazowy w grze został tak dobrany, aby ćwiczyć wymowę r po spółgłoskach 

w nagłosie i śródgłosie oraz w sąsiedztwie samogłosek. Zawartość pudełka: 3 podwójne 

talie kart, którymi można grać na 4 różne sposoby. - 1 sztuka  

86) Gra - Przedstawiona gra ułatwia automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz. 

Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie gry 

dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową  

i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. Prezentowaną grę można 

zmodyfikować odpowiednio do wieku dziecka, jego umiejętności czy liczby graczy. 

Pudełko zawiera: 6 cylindrów, 30 elementów z głoską „s”, 30 elementów z głoską „c”, 

24 elementy z głoską „z”,12 elementów z głoską „dz”, 1 kolorowa kostka, instrukcja  

i lista wykorzystanych wyrazów. - 1 sztuka  

87) Gra – Zabawa polega na tym, aby za pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić 

kulki po zawiłym labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką pleksi. Labirynty 

magnetyczne to zabawki rozwojowe, które ćwiczą umiejętności motoryczne dzieci. 

Wymiary 39 x 33 cm. Dwa rysiki umożliwiają zabawę dwojga dzieci jednocześnie. -  

1 sztuka  

88) Gra – Kolorowe szczypce wykonane z tworzywa sztucznego, w poręcznym słoiku  

z rączką. Zabawa nimi usprawnia mięśnie dłoni. W zestawie 12 sztuk w 6 kolorach  

o długości ok. 12 cm. - 1 sztuka  

89) Gra – Wykonana z drewna gra zręcznościowa. Umożliwia zabawę dwójce dzieci 

jednocześnie - z każdej strony zabawki znajduje się osobny labirynt. Gra polega  

na przeniesieniu metalowej kulki po trasie labiryntu tak, żeby nie wypadła z nosidełka 

(samochód lub lódź podwodna). Nie jest to łatwe, bo nosidełkiem z kulką w środku 

manipuluje się za pomocą dwóch sznurków zakończonych drewnianymi koralikami. 

Zestaw zawiera dwie metalowe kulki o śr. 1,2 cm. Wymiary 25,3 x 16,7 x 34,4 cm. -  

1 sztuka  

90) Wieża – 10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny ciąg 

obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich układać wieże, ciągi, chować 
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jeden w drugi. Zabawka kształtuje umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania 

rozmiarów poprzez szeregowanie od najmniejszego do największego. W zestawie  

10 elementów o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm. Wysokość wieży  

85 cm. - 1 sztuka  

91) Gra – Kolorowe karty z zabawnymi ilustracjami do zabaw usprawniających motorykę 

rąk i koordynację wzrokowo - ruchową. Karty z tworzywa sztucznego są trwałe i łatwe 

do utrzymania w czystości. W zestawie: 12 kart o wym. 16 x 16 cm, 12 sznureczków - 

1 sztuka  

92) Gra – Pierścienie w 6 kolorach służą do nawlekania na sznurek zgodnie z wybraną 

zasadą (np. wyrzucony kolor na kostce). Zabawa stonogą uczy obserwowania i zachęca 

do manipulowania. Rozwija twórcze umiejętności dziecka, gdyż z poszczególnych 

klocków można komponować wiele kolorystycznych wzorów. Zabawa ze stonogą 

stymuluje rozwój podstawowych operacji myślowych: porównywania, wykrywania 

różnic i podobieństw, klasyfikowania i uogólniania. W zestawie: 18 pierścieni z drewna 

o śr. 3,5 cm oraz drewniana kostka z 6 kolorami.-  1 sztuka  

93) Koraliki – Koraliki do nawlekania wykonane z drewna, ćwiczą zdolności 

manipulacyjne, skupienie uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową. Dzięki ciekawym 

kształtom mogą umilić każdą zabawę. W zestawie koraliki wym. ok. 1,5 x 3,5 cm,  

18 elem. oraz 2 sznurki. - 1 sztuka  

94) Układanka – Układanka składająca się z 29 drewnianych figur geometrycznych  

oraz 20 kart z modelami zwierzątek do ułożenia (3 poziomy trudności). Układając 

zwierzątka według wzorów dziecko uczy się rozpoznawania kształtów i kolorów. 

Ćwiczy także spostrzegawczość, pamięć wzrokową i motorykę dłoni. • wymiar 

opakowania 38 x 16 x 2,5 cm • wymiar kart 10 x 10 cm • wymiar elementów  

od 2,5 x 2,5 x 1 cm do 11,2 x 5,6 x 1 cm • od 3 lat. - 1 sztuka  

95) Klocki –  Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą  

lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych 

konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy  

ze sobą zwiększając możliwości zabawy. • wym. klocka 10 x 10 x 1 cm • 48 klocków 

konstrukcyjnych - standardowych • od 2 lat. - 1 sztuka  

96) Gra – „Logopedyczny Piotruś” i „Memory” to dwie bardzo znane i lubiane przez dzieci 

(i dorosłych) gry. Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany jest tak,  

aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia 

zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. W każdej talii znajduje się 13 par kart. 

Gry wyrabiają spostrzegawczość, uczą rozwijać skojarzenia, ćwiczą koncentrację 

uwagi i pamięć. Uczestnicy gier oprócz poprawnego nazywania poszczególnych 

obrazków mogą układać z nich wyrażenia dwuwyrazowe, zdania i inne. - 1 sztuka  

97) Piłeczki – Piłeczki przedstawiające różne emocje. Bardzo atrakcyjne dla dzieci,  

do wykorzystania zarówno podczas zajęć ruchowych, jak i w zabawach dotyczących 

rozpoznawania, nazywania i naśladowania emocji. • śr. 15 cm  • 6 szt. - 1 sztuka  

98) Klocki – Klocki plastikowe - 64 elementy, ø okrągłego klocka to 7cm; długość rurki: 

7cm. - 1 sztuka  

99) Mata – Komplet kolorowych puzzli dla dzieci które pomogą w nauce literek, 

rozpoznawaniu kształtów oraz rozwinięciu ogólnej koordynacji wzrokowo ruchowej  

i umiejętności logicznego myślenia. Puzzle dostarczą twojemu maluchowi wiele radości 

i zabawy.  Z puzzli można zrobić matę lub składać je w różne kształty. Po rozłożeniu 

puzzli w kwadrat uzyskuje się świetnie izolującą matę o powierzchni około 2,2m². 
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System układania maty jest na tyle nieskomplikowany, że poradzi sobie z nim każde 

dziecko. Mata przyda się podczas zabawy, malowania, rysowania czy zabaw 

sportowych.  Pomoże w nauce alfabetu. Wzór: wyjmowane litery i cyfry. - 1 sztuka  

100) Tabliczka – Elastyczna płytka z grubej folii z magnetycznym żelem w środku.  

Po płytce można pisać i rysować bez końca dołączonym do zestawu sztyftem 

z metalową końcówką. Aby zmazać część obrazka lub zupełnie usunąć go z płytki, 

wystarczy tylko przetrzeć ją dłonią. Wymiary: A5. - 5 sztuk  

101) Klocki –  Klocki giętkie, płaskie typu "klick". Plastikowe klocki, przypominające swym 

wyglądem płotki, które łączą się ze sobą zatrzaskami, znajdującymi się na ich końcach. 

Konstrukcje można delikatnie wyginać i skręcać, by uzyskać pożądaną formę i kształt 

budowli. W zestawie znajduje się 320 szt. kolorowych klocków o wymiarach:  

6,5 x 3,5 cm. - 2 sztuki  

102) Klocki – Klocki magnetyczne - klocki z wbudowanymi silnymi magnesami 

neodymowymi. Wystarczy zbliżyć do siebie ściankami dwa klocki, a one natychmiast 

się ze sobą połączą. W zestawie 32 elementy. Wymiar najmniejszego elementu: 

5,5x5cm, największy element: 11,2x12,7cm, wymiar podstawki 7x7cm, koło ø5,8cm. 

Klocki przedstawiają różne figury geometryczne. - 1 sztuka  

103) Lalki – Naomi, Klarissa, Emily i Yoko, to cztery dziewczynki pochodzące z różnych 

stron świata. Każda z nich posiada cechy wyglądu i ubioru charakterystyczne  

dla swojego pochodzenia. Wykonane z miękkiej tkaniny, wypełnione watoliną.  

4 szt. wys. 35 cm. - 1 sztuka  

104) Pojazd – pojazd jumbo-zabawki bezpieczne, proste, miękkie, ciche, a przede wszystkim 

wytrzymałe. wykonane z wysokiej jakości materiałów. Pojazd - ambulans  

z 2 figurkami i noszami. Wymiary autka: 25-28cm. - 1 sztuka  

105) Naczynia – kolorowe naczynie z ociekaczem. wymiar: 28x30x7cm; 15 elementów:  

4 spodki, 4 kubki, 4 łyżeczki, dzbanek, gąbka, ociekacz; materiał: plastik. - 1 sztuka  

106) Gra – Liczmany w formie owoców. Owoce w 6 kolorach i 6 kształtach: winogrono, 

pomarańcza, banan, porzeczka, jabłko, truskawka. Łącznie 108 elementów. - 1 sztuka  

107) Gra - Karty do liczmanów owoce - w zestawie 24 sztuki. Wymiar kart 11,5x11,5cm. - 

1 sztuka  

108) Zestaw – W skład zestawu wchodzą owoce, które wyglądają jak prawdziwe, koszyczek 

z przegródkami oraz karty pracy z zadaniami (sortowanie wg podanej cechy 

i przeliczanie). 60 szt.; wym. 4 cm, plastikowy koszyk na owoce (śr. 22 cm), 2 szczypce, 

3 karty, od 3 lat. - 1 sztuka  

109) Tablica  – Tablica do sztalugi. Wymiary tablicy: 68x71cm. Wykonana z drewna 

brzozowego. Jest to dodatkowe doposażenie do sztalug. - 1 sztuka  

110) Szlaczki– Zestaw 4 tablic z pisakami. Proponowane ćwiczenia grafomotoryczne  

o różnym stopniu trudności są doskonałym materiałem do pracy z małymi dziećmi. 

Idealny sposób na rozpoczęcie przygody z nauką pisania. Zestaw 4 tablic. Wymiary: 

33x10x1,8cm. - 1 sztuka  

111) Sztaluga – Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne 

przemieszczanie go w różne miejsca sali. Wym. 68 x 60 x 120 cm; stelaż ze sklejki 

brzozowej z metalowymi mocowaniami;  rama tablicy z drewna brzozowego. - 1 sztuka  

112) Sztaluga - Wym. 68 x 60 x 120 cm; stelaż ze sklejki brzozowej z metalowymi 

mocowaniami; rama tablicy z drewna brzozowego. Tablica magnetyczna zamocowana 

na sztaludze. - 1 sztuka  
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113) Mata – Piankowa kolorowa mata z cyframi i znakami dodawania i odejmowania. 

Doskonała do zajęć edukacyjnych oraz do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 10 szt. o wym.  

30 x 30 cm. - 1 sztuka  

114) Mata – Dywan, na którym każde dziecko będzie mogło przenieść swoje ulubione 

zabawy w świat prawdziwej ulicy i zwiedzać każdy zakamarek swojego miasta 

własnym resorakiem. Jest antystatyczny i łatwy w utrzymaniu czystości. Materiał 100% 

poliamid. Żelowy podkład zapewnia antypoślizgowość. Wysokość runa: 7 mm . Wym. 

1,3 x 1,7 m. - 1 sztuka  

115) Układanka - zabawka edukacyjna wprowadzająca najmłodszych w tajniki anatomii 

ludzkiego ciała. Układanka przedstawia budowę człowieka na przykładzie chłopca. 

Puzzle składają się z 5 warstw, które po umieszczeniu w odpowiedniej kolejności  

w specjalnej podstawie przedstawiają: szkielet, narządy wewnętrzne, mięśnie, nagą  

i ubraną postać. – 1 sztuka  

 

L) Zakup dywanów dydaktycznych  

1) Na dywanie znajduje się alfabet wraz z obrazkami i ich podpisami. Wymiary dywanu  

400x500cm, antypoślizgowy spód dywanu; 100% poliamid. (Publiczne Przedszkole  

w Bierawie). 

2) Na dywanie znajduje się ocean. Wymiary dywanu 4x5m, runo +/- 13mm, waga  

+/- 2400 g/m². Skład 100% PP Heat set frise – wysokie włosie o dużej gęstości. Włókna 

antyelektrostatyczne, odporne na odkształcenie i zużycie. Runo antybakteryjne, 

zabezpieczone przed wnikaniem brudu w głęboką strukturę włosia, dodatkowo dywan 

pokryty powłoką trudnopalną. Spód dywanu tkany z juty. (Publiczne Przedszkole  

w Bierawie oddział Lubieszów). 

3) Na dywanie znajdują się biedronki oraz alfabet. Wymiary dywanu: 300x200cm. Można 

go używać do różnych dydaktycznych aktywności z wykorzystaniem liczenia  

oraz czytania. Dywan jest wykonany techniką pętelkową, obszyte krawędzie 

zapobiegają pruciu się dywanu. Dywan wykonany z nylonu. Alfabet na nim zawarty 

jest z dużymi, jak i małymi literami. (Publiczne Przedszkole w Kotlarni). 

4) Na dywanie przedstawione są ptaszki siedzące na gałęziach. Wymiary dywany 3x4m. 

runo +/- 13mm, waga +/- 2400 g/m², skład 100% PP Heat set frise – wysokie włosie  

o dużej gęstości. Włókna antyelektrostatyczne, odporne na odkształcenie i zużycie. 

Runo antybakteryjne, zabezpieczone przed wnikaniem brudu w głęboką strukturę 

włosia, dodatkowo dywan pokryty powłoką trudnopalną. Spód dywanu tkany z juty. 

(Publiczne Przedszkole w Dziergowicach). 

5) Na dywanie przedstawiona jest rabatka na zielonym tle. Wymiary dywanu 4x5m. 

wysokość runa 8mm, na spodzie jest juta konopna. Konstrukcja przędzy tworzącej 

okrywę runową (heat-set fryz) zabezpiecza dywan przed wbijaniem się w niego różnego 

rodzaju okruchów. (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu). 


