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Załącznik Nr1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa przedmiotu 

Stół do Sali dziecięcej - 6 szt 

Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Blat laminowany w 

odcieniu jasnego klonu, wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna 

lakierowanego z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość, nogi wkręcane na śrubę 

wewnętrzną. 

Stoły z przeznaczeniem dla dzieci od 2,5 roku do 4 lat o wysokość 46, 52 cm 

Rozmiar blatu około 120 x 150 cm z zaokrąglonymi narożnikami  

Przy jednym stole swobodnie powinno zmieścić się 10 dzieci. 

Stół powinien spełniać wymagania zawarte w normach:  PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, 

PN-F-06009:2001 

Krzesełko do Sali dziecięcej - 60 szt 

Krzesła z oparciem powinny być wykonane z naturalnej sklejki liściastej. Wszystkie elementy mebla 

pokryte powinny być lakierami wodnymi - kolor jasny klon i siedzisko w białym kolorze lub jasny 

klon. Siedzisko na wysokości około 25cm 

Krzesełka powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 

1729-2:2012, potwierdzone certyfikatem jakości 

Pufa - 6 szt 

Pufa powinna być w kształcie zwierzątka. Siedzisko powinno być pokryte są przyjemną, wytrzymałą 

i łatwą do czyszczenia tkaniną PCV. 

Ilość: 2 pufy - krówki (odcień niebieski), 2 pufy - żabki (odcień zielony), 2 pufy - świnki (odcień 

różowy) 

Wymiary minimalne: śr. 35 cm x wys. 30 cm 

Łóżeczko przedszkolne - Leżaczek z akcesoriami - 60 szt 

1. Łóżeczko powinno być zrobione ze stalowych rurek oraz połączone w rogach elementami 

z tworzywa, pełniące funkcję nóżek z zaokrąglonymi brzegami, połączone zakrytymi  śrubami. 

Tkanina wierzchnia z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki.  

Wymiary około: 133x57x15cm  

2. Pokrowiec na łóżeczka przedszkolne - ilość 3szt 

Pokrowiec powinien być wykonany z tkaniny PCV, pozwalający pomieścić 20 łóżeczek, 

zapinany na suwaki 

3. Wózek do składania i przemieszczania łóżeczek - ilość 3 szt. Wymiarami dostosowany do 

łóżeczek. 

Domek manipulacyjny - 1 szt 

Domek powinien być wykonany z drewna o 4 kolorach o stabilnej konstrukcji. Domek powinien 

zawierać drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz, tworzą drogę dla 

umieszczonych w nich drewnianych kul; dwustronny labirynt; liczydło i zegar; księżyce i gwiazdki 

wycięte w suficie. Konstrukcja ścian powinna umożliwić montaż ich dowolną stroną. 

Wymiary minimalne: szer. ścian 120 cm, wys. 120 cm, śr. nakładanych krążków 4,7 cm, ilość 

krążków 468,   3 drewniane kule o śr. 7 cm, śr. zegara i tarcz przewlekanek 30 cm, wym. liczydła 

40 x 40 cm 
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Zestaw pianek/kształtek rehabilitacyjnych - 1 zestaw 

Zestaw kształtek powinien składać się z co najmniej 25 elementów, miękkich brył-klocków o 

różnych kształtach. 

Zestaw powinien być wykonany z pianki i pokryty odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą 

do utrzymania w czystości. Wielobarwny zestaw co najmniej 4 różne kolory. 

Zestaw powinien tworzyć jedną bryłę o wymiarach po złożeniu co najmniej 220cm x 120cm x 40 

cm, powinien być zapakowany w pokrowcu. 

Powinien być bezpieczny, lekki w użytkowaniu, wytworzony z przyjaznych tworzyw, nie powinien 

zawierać ftalanów, dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Powinien zawierać minimum w różnej wielkości i ilości: walec długi, walec średni, walec mały, 

belka długa, belka mała, kostka mała, trójkąt długi, średni, krótki, półwalec, prostopadłościan, 1/2 

opony, minimostek, mały daszek. 

Drewniana drabinka gimnastyczna - 1 szt 

Drabinka gimnastyczna o solidnej konstrukcji, nośność (130kg) z akcesoriami o wysokości 240 cm. 

Oprócz elementów stałych - drabinki i wysięgnika, powinna zawierać zawieszane akcesoria, które 

mogą być użytkowane samodzielnie: regulowane liny z pierścieniami, linę wspinaczkową, plecioną 

drabinkę i huśtawkę. Cały zestaw powinien być wykonany z wysokiej jakości lakierowanego (lakier 

powinien być bezbarwny, bezwonny, bardzo trwały) drewna. Drewniane elementy konstrukcji. 

Minimalne wymiary: Wysokość około: 240 cm x Szerokość: 80 cm x Głębokość: 65 cm  

Materiał: sosna, buk, Nośność ok. 130 kg, Waga ok. 25 kg 

Kształtka rehabilitacyjna - Opona duża - 1 szt 

Kształtka wspomagająca integrację sensoryczną 

Wymiary minimalne 120 cm x 30 cm , średnica otworu 60 cm 

Piramida lustrzana - 1 szt 

Lustrzana piramida zrobiona z 3 dwukierunkowych paneli lustrzanych zmontowanych w postaci 

graniastosłupa za pomocą drewnianych prowadnic, tworzący efekt kalejdoskopu.  

Wymiary minimalne: 120 cm x 105 cm x 57 cm; 

Piłka gimnastyczna - 2 szt 

Piłka gimnastyczna dla dzieci dopasowana do wzrostu 110cm powinna być wykonana z 

wytrzymałego i przyjemnego w dotyku PVC. 

Materace gimnastyczne -2 szt 

Materac 1 - Materac powinien posiadać wzmocnione narożniki i uchwyty boczne umożliwiające 

łatwe przenoszenie. Powinien być wykonany ze specjalnego materiału PCV, jednostronnie 

powlekanego, spód materaca z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie powinno być wykonane z 

wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej wtórnie spienionej. Powinien spełniać normy 

do użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym Wymiary około: 120 cm x 200cm x 5 cm 

Materac 2 - Materac powinien cechować się wykonaniem ze specjalistycznego materiału PCV, 

wypełnieniem wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej, ponadto powinien być 

składany podwójnie o wymiarach około 160 cm x 60 cm x 5 cm 

Pufa gruszka rehabilitacyjna - 1 szt 

Gruszka rehabilitacyjna powinna być wykonana z wytrzymałego, mocnego materiału typu skaj, 

wypełnienie - miękki granulat piankowo - styropianowy.  

Gruszka powinna być z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym, z przeznaczeniem do 

rehabilitacji, do ćwiczeń gimnastycznych, produkt w powinien być w pełni bezpieczny dla dzieci, w 

kolorze niebieskim lub niebiesko-czerwonym. 

Wymiary: ok. 100cm x 60 cm 

Zestaw zabezpieczeń - 1 zestaw 

1. zabezpieczenia drzwi - 4szt 

2. zabezpieczenia mebli - 15szt 
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3. zabezpieczenia gniazdek podwójnych - 20szt 

Tablica korkowa - 1 szt 

Tablica korkowa o wymiarach około 200 cm x 100 cm 

Tablica sucho-ścieralna - 1 szt 

Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna. Aluminiowa rama. Rynienka na pisaki. 

wym. tablicy około 180 x 100 cm, dodatkowo zestaw 4 markerów do tablic suchościeralnych + 

gąbka 

Zestaw zabawek do 3 Sal dziecięcych 
Wszystkie zabawki powinny być przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia, wykonane z wysokiej 

jakości materiałów, solidne, bezpieczne, atestowane. Wszystkie zabawki powinny być w żywych 

kolorach, zróżnicowane, nie powtarzające się. Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
*1 x duży interaktywny warsztat mechanika - kącik serwisowy, wykonany z masywnego tworzywa 

sztucznego spełniającego wymogi normy EN71 1-3 
Wymiary zewnętrzne około: 103,5 x 38 x 86,4 cm, 
w skład wchodzić powinno: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, śruby, nakrętki, 

interaktywna wiertarka, klocki piankowe do budowania konstrukcji 
*1 x kuchnia drewniana - kącik zabaw. Kuchnia powinna być wykonana z solidnych materiałów typu: 

drewno, MDF, PCV, plastiku. Farba powinna być nietoksyczna i trwała. Powinna zawierać elementy 

tj.: lodówka z zamrażarką, piekarnik, mikrofala, otwierane i zamykane drzwi, wyjmowany zlew, półki 

do przechowywania. Wymiary około: dł. 84cm x szer. 3 cm x wys. 91cm, wysokość blatu 55 cm. 
*1 x zestaw Szefa kuchni powinien zawierać co najmniej 100 plastikowych, bezpiecznych elementów 

produktów kuchennych tj.: soki, napoje, puszki, owoce, warzywa, słodycze oraz konkretne potrawy. 
*1 x zestaw naczyń kuchennych powinien być wykonany z solidnego drewna z elementami  

metalowymi, powinien zawierać m.in.: garnek, patelnia, talerzyki, sztućce, łyżka, łopatka, pieprz, sól. 
*1 x zestaw warzyw i owoców do krojenia w skrzynce powinien zawierać drewniane warzywa i 

owoce na rzepy z możliwością ich krojenia. Ilość warzyw i owoców razem powinna wynosić 

minimum 10 tj.: banan, pomarańcza, jabłko, gruszka, arbuz, marchewka, papryka, ogórek, pomidor, 

cebula. Do zestawu powinna być dołączona deska do krojenia, bezpieczny drewniany nożyk, 

drewniana skrzynka, która mieści wszystkie elementy zestawu. Wymiary skrzynki ok. 21 x 16 x 6cm. 
*1 x sklep z akcesoriami.  Sklep warzywniak powinien być wykonany z drewna, pomalowany 

bezpiecznymi farbami i w pełni wyposażony. Zestaw powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa 

i jakości. W skład sklepu powinno wchodzić: stragan z markizą, lada, 6 skrzynek na warzywa i owoce, 

tabliczki na cenę, drewniane warzywa i owoce minimum 15szt, zegar, pudełko z kredą, kasę z 

szufladą, wagę spożywczą, zestaw banknotów i monet, pudełka imitujące produkty spożywcze, torby 

na zakupy. Wymiary sklepu około: szer 43cm x dł 30cm x wys 93cm 
*1 x wózek na zakupy powinien być drewniany ze stabilnymi gumowymi kółkami do użytkowania 

na różnych powierzchniach. Wymiary minimalne: 60cm x 31 cm 
1 x kącik zabaw opiekunka. Zestaw powinien być wykonany z trwałego, masywnego, bezpiecznego 

i atestowanego tworzywa nie zawierającego ftalantów. W zestawie kącika zabaw powinny znajdywać 

się elementy przykładowe: przewijak, umywalka z kranem, siedzisko/krzesełko dla lalki, karuzelę 

ruchomą, pralkę z ruchowym pokrętłem i otwieranymi drzwiami, półkę i otwieraną szafkę, pojemniki 

na inne akcesoria i wieszaki na ubrania dla lalek. 
Wymiary około: 95cm x 80cm x 25cm 
1 x wózek do sprzątania. Zestaw powinien być wykonany z solidnego, bezpiecznego materiału. 

Elementy powinny odzwierciedlać rzeczywiste sprzęty do sprzątania, Wózek stanowić powinien 

element główny mieszczący akcesoria typu: wiadro z mopem, szczotkę, zmiotkę z szufelką. W zestaw 

powinien wchodzić odkurzacz. Zarówno wózek jak i odkurzacz powinny mieć solidne koła 

ułatwiające przemieszczanie na różnych powierzchniach. 
Wymiary minimalne: wysokość wózka ok. 58cm, odkurzacz około: 25cm x 17cm x 15 cm 
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1 x Drewniany domek dla lalek 134 cm, Powinien być wykonany z trwałych elementów w 

pastelowych barwnych z drewna, MDF i plastiku. Konstrukcja powinna być wytrzymała i solidna. 

Wymagania minimalne: co najmniej Cztery piętra, minimum 10 pomieszczeń ( w tym garaż, poddasze 

i taras) - około 30 sztuk kolorowych mebli i dodatków - Szerokie okna - Taras z grillem i meblami 

ogrodowymi - Winda - Garaż - 2 pokoje na poddaszu dla małych laleczek - materiałowe zasłony - 

Efekty świetlne i dźwiękowe - Świecąca lampka, toaleta z dźwiękiem spuszczanej wody. 
*1 x zamek - dmuchaniec wodny o wymiarach Długość około 480cm, Szerokość około 310cm, 

Wysokość około 210cm, w zestawie powinno znaleźć się Zamek dmuchany, Elektryczna dmuchawa, 

Nylonowa torba przenośna, Śledzie kotwiczące, Zestaw naprawczy. Dmuchaniec powinien być 

wykonany ze specjalnego materiału - trwałego PVC oraz podwójnie laminowanego, podwójnie 

obszywanego nylonu, powinien być wytrzymały, miękki oraz pozostawać nadmuchany, dzięki 

ciągłemu przepływowi powietrza. 
*3 x kolejka drewniana, zestaw powinien zawierać minimum 130 elementów: dwa wiadukty, tory 

kolejowe, drogę dla samochodów, lokomotywa z dwoma wagonami, dwa samochody, znaki drogowe, 

drzewka,    zwierzątka, budynki, postacie, lecznica, mleczarnia, przybliżone wymiary: 110x74 cm 
*3 x farma ze zwierzątkami, zestaw zwierząt na wsi, z minimum 18 akcesoriami, W skład zestawu 

powinny wchodzić zwierzęta gospodarskie (krowa, pies, świnka, koń, osiołek, królik, kaczka, pies, 

owieczka), drewniana zagroda, rolnicy, traktor i przyczepa, słomiana bela, koryta do karmienia 

zwierzątek, płoty oraz drzewo. 
*9 x mówiąca lalka - bobas - 45cm 
*2 x zestaw - lalki do domu lalek - rodzina: mama, tata, syn, córka, w skład jednego zestawu powinny 

wchodzić:4 laleczki drewniane, malowane, w materiałowych ubrankach o wysokości od 9 do 11 cm, 
*1 x wodna piaskownica, Stół wodny powinien zawierać minimum 10 częściowy zestaw akcesoriów 

(w tym wirniki, zjeżdżalnie. Wymiary około: 76,2 x 107,3 x 68,6 cm, Na środku powinna znajdować 

się wyspa z palmą i skalnym basenem. Na dnie korek spustowy. Całość zrobiona powinna być z 

najwyższej jakości tworzywa. 
*3 x wózek głęboki dla lalki, Wymiary około: ok. 38 x 60 x 55 cm  
*3 x wózek spacerówka dla lalki, przeznaczony dla lalek do 42 cm. 

*3 x lalka szmaciana wymiar 50cm 
*3x tor dla samochodów. Tor powinien zawierać minimum dwa tory zjazdowe z dołączonymi autami. 

Zabawka powinna posiadać: pętle, wyskok, wyrzutnię, stację benzynową i naprawczą. 
*3 x parking. Parking wykonany z drewna z trzema kondygnacjami, windą i samochodzikami, 

znakami drogowymi. 
*3 x resoraki. Zestaw minimum 12 resoraków o różnej kolorystyce wraz z akcesoriami 

odtwarzającymi sytuacje drogowe. 
*3 x karetka. Auto Van Ambulans z efektami świetlnymi, dźwiękowymi, otwieranymi drzwiami, 

zasilane bateriami. 
*3 x straż. Auto straży pożarnej wykonanej z drewna, z wyposażeniem tj. drabina, wąż strażacki, 

postacie strażaków, obrotowe koła. 
*3 x policja. Auto policji, Van, z otwierane drzwi boczne, tylne, sygnały dźwiękowe i świetlne, 

odwzorowanie środka auta policyjnego. 
*3 x betoniarka. Duża betoniarka z ruchomymi elementami tj. koła, otwierane drzwi/okna, obrotowa 

gruszka. 
* 3 x koparka. Koparka gąsienicowa  z ruchomym ramieniem, podnoszone ramię z łyżką, otwierane 

okna lub drzwi. 
*3 x samolot. Duży samolot pasażerski z efektami dźwiękowymi i świetlnymi, zasilany bateriami. 

Wymiary minimum 67 cm x 70 cm. 
*1 x klocki konstrukcyjne. Zestaw klocków z minimum 120 różnokolorowych elementów typu: 

zębatych, walce itp. 
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*1 x klocki typu wafle. Klocki składające się z minimum 115 elementów, różnokolorowych , 

pasujących do siebie pod różnym kątem. 
*1 x klocki magnetyczne. Klocki składające się z minimum 500 elementów, kulek, pałeczek, 

metalowych kółek, trójkątnych kloców, tablicy magnetycznej. 
*1 x klocki typu loowi. Klocki konstrukcyjne, składające się z minimum 300 różnokolorowych 

elementów. 
*1 x płyta konstrukcyjna na klocki typu „Lego” lub równoważne. Wymiary minimum 30 x 30cm. 
*1 x klocki. Klocki 3D o kształcie różnych elementów ciała do rozmaitego łączenia. 
*1 x klocki typu lego lub równoważne. Zestaw klocków minimum 750 różnorodnych i 

różnokolorowych elementów. 
*3 x zestaw lekarza. Zestaw składający się z: stetoskopu, przyrząd do pomiary ciśnienia, otoskop, 

termometr, strzykawka, opatrunek, torba lekarska. 
*1 x wózek medyczny. Zestaw: stabilny wózek na kółkach z rączką, ekranem, termometr, strzykawka, 

opatrunki,  opakowanie na lekarstwa, aparat EKG, kroplówka. 
*3 x mikrofon. Mikrofon z funkcją śpiewania i nagrywania. Mikrofon podświetlany z efektami 

dźwiękowymi. 
*3 x tablica znikająca. Magnetyczna tablica umożliwiająca pisanie specjalnym ołówkiem i 

czyszczenie ekranu poprzez przesunięcie suwaka. 
*3 x wytwornica baniek. Urządzenie do wytwarzania kilkudziesięciu baniek wraz z płynem z 

przeznaczeniem dla dzieci. 
*1 x piesek zabawka. Zabawka zdalnie sterowana na podczerwień, z trybem dźwiękowym i 

ruchowym. 
*1 x kucyk . Kolorowy kucyk z efektami dźwiękowymi, z akcesoriami do czesania i pielęgnacji. 
*1 x lalka do stylizacji. Zestaw powinien zawierać głowę lalki do stylizacji, akcesoria fryzjerskie 

typu: klamry, wałki, gumki, szczotka/grzebień. 
3 x  figurki dinozaurów. Różne rodzaje realistycznych figurek dinozaurów. 
1 x robot edukacyjny. Mówiący robot edukacyjny wraz z minimum jedną planszą do gry po której 

podróżuje robot. 
*1 x lodziarnia. Drewniany sklep lodziarnia wraz akcesoriami typu: wafle, kulki lodów, lody na 

patyku, łopatka do lodów, pieniądze. 
*1 x robot. Interaktywny sterowany robot z funkcją chodzenia, przesuwania się, tańczenia, strzelania, 

walczenia, z sensorem ruchu zachęcającym do zabawy, z efektami świetlnymi, zasilany na baterie, 

sterowany przez pilot. 
*1 x samolot. Samolot patrolowiec z efektami dźwiękowymi i świetlnymi, obracające się kółka, 

ruchome silniki, otwierany kokpit pilota, obracane śmigła, figurka pilota, otwierany luk bagażowy. 
*1 x wodna piaskownica, Stół wodny powinien zawierać 
 10 częściowy zestaw akcesoriów (w tym wirniki, zjeżdżalnie. Wymiary: 76,2 x 107,3 x 68,6 cm, Na 

środku powinna znajdować się wyspa z palmą i skalnym basenem. Na dnie korek spustowy. Całość 

zrobiona powinna być z najwyższej jakości tworzywa.  

Zestaw pomocy dydaktycznych „Mali odkrywcy” - 1 zestaw 

Duzy zestaw do zajęć przyrodniczo-doświadczalnych powinien zawierać minimum: 

1. Zestaw badań jakości powietrza  

Zestaw do badań jakości powietrza powinien umożliwiać wykonywanie badań i doświadczeń 

zarówno w terenie jak i w pracowni. Powinien zawierać zestaw opracowanych doświadczeń oraz 

niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy. Elementy tego zestawu powinny być umieszczone np. w 

praktycznej walizce. Zestaw powinien zawierać minimum 30 elementów.  

2. Zestaw badań gleby 

Zestaw do badań jakości gleby powinien składać się z niezbędnego zestawu wyposażenia 

laboratoryjnego tj. cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki, lejki, sito, siatka, sączki, 
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lupy, szpatułka, łopatka do gleby itp oraz substancji (reagent) ze skalą kolorymetryczną oraz 

opracowanego zestawu 20 doświadczeń wraz z omówieniem.  Zestaw powinien być umieszczony w 

praktycznej np. walizce.  

3. Zestaw do doświadczeń z magnetyzmu 

Zestaw powinien zawierać wielobarwne elementy magnetyczne do doświadczeń i zabaw z 

magnetyzmu. W zestawie powinny znajdować się elementy t.j.: min. 4 magnetyczne łopatki, 

minimum 19 magnetycznych kulek, minimum 2 magnesy sztabkowe, magnesy pływające, duży 

magnes oraz magnes kompas. Wszystkie elementy powinny być certyfikowane i bezpieczne. 

4. Zestaw eksperymentów przy użyciu wody  

Zestaw powinien dawać możliwość eksperymentów przy użyciu wody oraz posiadać minimum 3 

działy tj. kolor-jak tworzyć, woda -i jej właściwości, miara i waga. Zestaw powinien zawierać 

minimum 18 elementów w tym instrukcję. W zawartości zestawu powinny znajdować się m.in.: 

stanowisko doświadczalne, trójnik, kubek z podziałką, probówki, narzędzie do robienia baniek, 

słoiczki farby, przeźroczysta rurka, lejki, uchwyty do narzędzi, szpatułka, mieszadełko, pipeta. Cały 

zestaw powinien być certyfikowany i bezpieczny dla dzieci.  

5. Zestaw laboratorium chemiczne  

Zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie ponad 100 bezpiecznych doświadczeń chemicznych 

i mieścić się szeroką  gamę instrumentów laboratoryjnych i wielu bezpiecznych i certyfikowanych 

substancji chemicznych. W zestawie powinny znajdować się:  okulary ochronne, zlewki z 

przykrywkami, probówki z korkami, mieszadełko, pipety z podziałką, słomka, zabezpieczenie 

probówek, gumki, lejek, stojak do probówek, szpatułki, papier do filtrowania, pincetę, rakietę do 

baniek mydlanych, substancje chemiczne, balony, elementy elektryczne, instrukcja. 

6. Zestaw mikroskop i akcesoria   

Zestaw powinien zawierać 77 elementów z mikroskopem edukacyjnym z zakresem powiększeń wraz 

z narzędziami. Zestaw powinien zawierać: lupę, szkatułkę, pipetę, skalpel, mieszadełko, pęsetę, 2 

fiolki z odczynnikami, zamykana probówka, menzurka, szalka Petriego, minimum 5 gotowych 

preparatów, minimum 17 szkiełek podstawowych, minimum 17 szkiełek nakrywkowych, markery na 

szkiełka, minimum 4 fiolki na próbki. Wszystkie elementy powinny znajdywać się w praktycznym i  

bezpiecznym opakowaniu typu walizka.  

7. Zestaw eksperymentalny z lustrami   

Zestaw eksperymentalny z lustrami powinien składać się z minimum 13 elementów tj. jak: lustra 

różnych wymiarów, lusterko z dziurką, elastyczne lusterka (2szt), klej, taśma, szklane koraliki, 

kartonowe szablony itp. Zestaw powinien być certyfikowany oraz bezpieczny dla dzieci. 

8. Dodatkowo powinien zawierać:  

kalka kopiująca ołówkowa (około 25 arkuszy, balony w różnych kolorach (około 100szt)  

 

Zestaw do zajęć logopedycznych - 1 zestaw 

Duży zestaw gier rozwijających mowę dziecka: składający się z poradnika dla terapeuty, materiałów 

obrazkowych, zawierających gry językowe i kombinacje ćwiczeń językowych minimum 20 różnych, 

oraz etykietek z podpisami do poszczególnych obrazków minimum 20 różnych, dmuchajka, 

bezpieczne lusterko do trzymania (całość powinna być zapakowana w pudełku) 


