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Zał. nr 2 do zapytania  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zad 1 Dostawa środków do dezynfekcji, rękawic oraz masek medycznych  

Lp. Nazwa Produktu Jednostka 

miary 
1 Maska medyczna trzywarstwowa 

 

Maska medyczna, trzywarstwowa, przeznaczona do osłony nosa i ust w celu ograniczenia transmisji czynników 

infekcyjnych u personelu medycznego oraz pacjentów. Wykonana z użyciem grafenu z biomasy, pochodzącego z 

naturalnej zielonej słomy roślinnej, wykazującego właściwości bakteriostatyczne poprzez niski wzrost ilości bakterii 

podczas użytkowania i przechowywania. 

Struktura produktu: 

1. Formowana włóknina (warstwa formująca wykonana z wlókniny Spunbond) 

2. Dmuchana Włóknina (warstwa filtrująca wykonana z włókniny Meltblown) 

3. Grafen z biomasy (warstwa ochronna) 

 

Zgodność z normą EN 14683:2019, typ IIR. BFE≥98%. 

Wymiar maski: 175mm × 95mm.  

Maski wyposażone są gumki, które nie powodują ucisku na uszy.  

Ilość w opakowaniu jednostkowym - 50 sztuk. 

Wymagana deklaracja zgości CE oraz certyfikat potwierdzajacy zgodność z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC o 

wyrobach medycznych oraz z normami: EN 14683:2019, EN ISO 14971:2012, EN ISO 15223-1:2016, ISO 10993-

1:2018, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008, ISO 13485:2016.  

200 op. 

(1 op. 50 szt.) 

2 Rękawice diagnostyczne nitrylowe 

Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe z rolowanym mankietem, AQL≤1,5, kształt uniwersalny; pasujące na 

lewa i prawa dłoń. Teksturowane koncówki palców. Badania potwierdzające spełnienie norm EN-455;1-4, EN 374, 

ASTMF 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony  indywidualnej  kat.3.  Opakowanie  

jednostkowe  fabrycznie  oznakowane  normami  EN  455,  EN  374  -2  i  EN  374 -3  oraz jako  wyrób medyczny i 

środek ochrony osobistej kat.III. Rozmiar M, L 

Rozmiar M  

80 op. 

Rozmiar L  

11 op. 

(1 op. 100 szt.) 
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3 

Rękawice diagnostyczne winylowe                                                             

Rękawice  diagnostyczne,  bezpudrowe,  niejałowe,  jednorazowego  użytku,  wykonane  z  polichlorku  winilu,  

równomiernie  rolowany  brzeg,  kształt uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń.  

Poziom AQL≤1,5. Wyrób medyczny  i środek ochrony indywidualnej kat.III . Rozmiar S 

Rozmiar S  

40 op. 

(1 op. 100 szt.) 

4 

Środek do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
- gotowy preparat alkoholowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego, miejsc trudno 

dostępnych 

- zawierający mieszaninę min. dwóch alkoholi (łączna zawartość alkoholu do 60% wagowych preparatu) 

- nie zawierających pochodnych fenolowych, QAV, hexanidyny  i aldehydów 

- spektrum działania B, F, V ((łącznie z MRSARota, Adeno, HCV, HBV, HIV) oraz na prątki gruźlicy (M. 

tuberkulosis). 

- czas działania – do 5  minut B, V, F, Tbc 

- pojemność - butelka 5L 

30 szt. 

 

Zadanie nr 2 Dostawa głośników przenośnych  

Głośnik bezprzewodowy – 5 sztuk  

Przeznaczenie  głośnik mobilny 

Moc 40 W 

Pasuje do  urządzenia z Bluetooth 

Złącza  USB, USB typ C 

Odporność  na wodę, na pył 

ZASILANIE    

Zasilanie  Akumulatorowe 

Pojemność akumulatora  7500 mAh 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321149178
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=96666101881
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15443496353
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215248640
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Czas pracy do  20 h 

Czas ładowania do  4 h 

ŁĄCZNOŚĆ 

BEZPRZEWODOWA  
  

Bluetooth  Tak 

NFC  Nie 

Wi-Fi Nie 

AirPlay Nie 

Zgodność z profilami  

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control 

Profile) 

FUNKCJE    

Wbudowany mikrofon  Nie 

Możliwość połączenia z 

kolejnym 

głośnikiem/głośnikami  

tak, jeden głośnik 

Karaoke  Nie 

Powerbank  Tak 

Czytnik kart pamięci  Nie 

Efekty świetlne  Nie 

Informacje dodatkowe  
Bluetooth 5.1, funkcja dodawania głośnika - JBL PartyBoost, powerbank - przewodowe 

ładowanie urządzeń , sterowanie za pomoca aplikacji, technologia JBL Pro Sound, 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15179104161
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357292056
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2106029164
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=265996876
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1942197046
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=9747509717
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15179072065
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15178802073
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wyraziste brzmienie JBL Original Pro 

PARAMETRY 

FIZYCZNE   

Kolor  Czarny 

Wymiary  223 x 97 x 94 mm +/-1% 

Waga  960 g +/-1% 

WYPOSAŻENIE    

Wyposażenie  instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, przewód USB 

GWARANCJA    

Gwarancja  24 miesiące 

 

Zadanie nr 3 Dostawa zestawów terapeutycznych (materiały standardowe) 

L. p Nazwa Ilość 

1. 
DREWNIANA UKŁADANKA Układanka malowana naturalnymi farbami bezpiecznymi dla zdrowia dziecka. Wymiary 

układanki: 30 x 21 cm Wymiary opakowania: 31 x 24 x 4 cm Wiek: 2+ 
2 

2. 
Drewniane zabawki ( zestaw) Drewniane zabawki samochodziki oraz ciężarówki, Laweta to pojazd, którego z pewnością nie 

może zabraknąć w żadnej samochodowej kolekcji.  
2 

3. 

Klocki drewniane miasteczko Zestaw składa się z  min 47 elementów, z których można zbudować całe miasteczko  remiza 

strażacka, szkoła, bank, kościół dodatkowo pojazdy: karetka, taxi, wóz policyjny drzewa i postacie. Klocki wykonane są 

starannie i z dbałością o szczegóły. Kolorowe klocki. Wykonane z naturalnych surowców, są w pełni ekologiczne 

2 

4. 
Puzzle zwierzaki - łamigłówek zwiększa trudność z 2, 3 i 4 częściami, ucząc dzieci rozpoznawania zwierząt, łącząc mocne, 

pokryte plastikiem kawałki puzzli. Wymiary opakowania: 18 x 23 x 7 cm Wiek: 2+ 
2 
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5. 
Owocowa matematyka W zestawie znajduje się deseczka i nóż, 7 kart oraz 6 owoców dzielących się na 

części pokazujące wewnętrzną strukturę owocu pomarańcza dzieli się na 2 części, jabłko - na 4 części, arbuz - na 4 części, pomidor - na 

2 części, cytryna - na 2 części, gruszka jest niepodzielna 
2 

6. 

Kuchnia Bon Apetit 23 akcesoria Wymiary produktu:  52 x 32 x 96 (cm) 

Kuchnia  wyposażona w: 

- duży, funkcjonalny blat na którym dzieci mogą przygotowywać posiłki 

- elektroniczną płytę grzewczą, gdzie jeden z palników wydaje dźwięki gotowania 

- otwierany piekarnik z pokrętłami 

- otwieraną lodówkę 

- ekspres do kawy w zestawie z kapsułkami 

- okap z wieszaczkami, na których można zawiesić akcesoria 

- zlewozmywak z kranem 

- liczne, pojemne półki 

2 

7. 

Gra planszowa Emocje  
Zestaw zawiera:  

• 112 kart z zadaniami 

•16 okrągłych tafelków 

• dużą puzzlową planszę 

• dużą kostkę i 4 pionki 

• instrukcję  

Liczba graczy: 2-4  

Wymiary opakowania: 24,5x 22 x4,5 cm 

1 

8. 
Guzikowy trening małej rączki GUZIKOWY TRENING MAŁEJ RĄCZKI edukacyjna mozaika dla dzieci 45 elementów. 

Edukacyjna mozaika dla dzieci Guzikowy Trening Małej Rączki (pinezki) 
2 

9. Puzzle obserwacyjne Ilość elementów: 70 elementów Wymiar obrazka: 48 x 34 cm Wymiar opakowania: 23 x 23 x 5,5 cm Wiek: 4+ 1 

10. 
AKCJA – REAKCJA zestaw stratowy. Ekscytujący zestaw naukowy do odkrywania zasad fizyki w łatwy i przyjemny 

sposób Wymiary opakowania: 30 x 23 x 13,5 cm. Wiek: 9m+ 
2 

11. 

Straż pożarna - play tracks Straż Pożarna zestaw tematyczny W skład zestawu wchodzą: 2 stacje straży pożarnej, 3 pojazdy z serii 

Kid Cars (dźwig, cysterna i wóz z drabiną), system dróg o łącznej długości 3,1 m, dekoracje i komplet naklejek. Wszystkie elementy 

zestawu wykonane są z wysokiej jakości bezpiecznego dla dzieci i trwałego tworzywa, dzięki czemu wszystkie części trasy zachowują 

kształt i kolor przez wiele lat. Komplet zapakowany jest w estetyczne pudełko, idealne na prezent. Od 1. roku życia 

2 

12.  Zaczrowane pudełko labirynt, liczydło, tablicę, obrotowe klocki z cyferkami i rysunkami zwierząt. 2 
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Zabawka edukacyjna dla rocznego dziecka. Zabawka wielofunkcyjną składająca się z dwóch części: Labiryntu z 

kolorowymi koralikami i pudełka w którym każda ze ścian kryje nową, wciągającą zabawkę: labirynt, liczydło, tablicę, 

obrotowe klocki z cyferkami i rysunkami zwierząt. Na jednej ze ścianek pudełka jest tablica. Zaczarowane Pudełko dostępne 

jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Wymiary: 20 x 20 x 20 cm Wiek: 12m+ 

13. 
Gra Kim Jestem? Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób.  Każdy z graczy losuje po jednej karcie ze stosu i umieszcza ją na 

opasce osoby z prawej strony. 
2 

14  
Wpinanka-mozaika literki Zbiór kolorowych literek (zarówno wielkich jak i małych) oraz okrągłych „wpinek”, z których 

każda posiada element umożliwiający mocowanie ich w otwory ażurowej tablicy. 
2 

15. 

Zestaw lekarz Zabawka z odgłosami bicia serca oraz polskojęzyczną konwersacją lekarz-pacjent. 

Stetoskop świeci, wydaje odgłosy bicia serca oraz odtwarza polskojęzyczną konwersację pacjent-lekarz.  

W zestawie znajdują się: słuchawki lekarskie, termometr, strzykawka, waga, pęseta, karta pacjenta. Baterie typu AG10. 

Baterie znajdują się w zabawce. Wymiary opakowania: 29x25x7cm Wiek: 3+ 

2 

16 

Baby cubes Zestaw 10 kolorowych kostek różnej wielkości, które można układać w dużą wieżę lub inny, dowolny sposób. 

Seria wyjątkowych produktów dla najmłodszych, zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju maluchów oraz dostarczaniu rodzicom 

gotowych i sprawdzonych pomysłów na wspólną zabawę.  

Zestaw 10 kolorowych kostek różnej wielkości, które można układać w dużą wieżę lub inny, dowolny sposób. Dzięki wyjątkowym 

ilustracjom maluchy poznają życie w lesie oraz liczby od 1 do 10. 

Produkt zawiera: 

- 10 kostek 

- Broszurkę z inspiracjami zabaw i poradami dla rodzica. 

3 

17. 

Kubeczkowy zamek - 11 elementów o różnej wielkości i kolorach, każdy oznaczony cyferką5 różnych kształtów do sortera podstawa 

wieży w kształcie zamku może służyć jako pojemnik do przechowywania klocków nakładka na zamek posiada otwory - dziecko może 

użyć zabawki jak klasycznego sortera kubeczki nadają się również do zabawy w piaskownicy lub na plaży maksymalna wysokość wieży: 

73 cm 

3 

18. 

Odkrywcza farma 

 - zabawka mówi po polsku  

- śpiewa (2 piosenki po polsku)  

- odtwarza melodie 

- sorter kształtów 

- rymowanki  

- wygodny uchwyt do przenoszenia 

2 

19. Pomieszczenie dla Steffi Lalka Steffi w zestawie z licznymi akcesoriami 2 

20. Garaż z windą. Garaż z drogą i znakami Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów zabawka jest bardzo 2 
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wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne Trójpoziomowa budowla z zabezpieczonymi barierkami miejscami parkingowymi i 

zjazdami. Posiada również dodatkowe stanowiska, które urozmaicą zabawę dzieciakom. Jest myjnia z obrotowymi gąbkami, 

warsztat samochodowy z podnośnikiem, stacja benzynowa oraz winda do transportu samochodzików. Do zestawu również 

dołączono 3 samochodziki. 

21. 

Układanka wieś Układanki z uchwytami to wielofunkcyjne zabawki, przy pomocy których młodsze dzieci nabywają nowe 

umiejętności. Po pierwsze uczą się chwytać, co dla małych rączek wcale nie jest takie proste. Uczą się kojarzenia faktów i 

kształtów. Minimum 19 elementów Wśród nich: stodoła, traktor, krzaczek, drzewo i płotek zwierzęta gospodarskie: krowa, 

kaczka, kura, kogut, świnka, owieczka, koń, pies kot zwierzęta polne: ptaszek, żaba, myszka, zając i pszczółka Kolorowe 

postacie z uchwytami mogą też zostać użyte do wymyślania własnych historyjek o tym jak kotek gonił myszkę itp. Wiek: 

12m+Wymiary: 40 x 30cm 

2 

22. 

Koparka Koparka z ruchomą łyżką Maszyna budowlana wykonana z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, dzięki temu 

ma bardzo duży udźwig (statyczny - 100 kg, dynamiczny - 50 kg). Koparka posiada obrotową kabinę, którą można 

zablokować w jednej pozycji. Za kabiną zabawka jest wzmocniona, dziecko może tam siadać jak na jeździk. Tylna część 

wyposażona jest w hak, by była możliwość holowania przyczepy. Wymiary opakowania: 80 x 35 x 28 cm 

2 

23. 
Domek dla lalek Play House lub równoważne  - Domek dla lalek w jego skład wchodzą ruchome drzwi, okna, schody, 

kolorowe meble, taras z basenem oraz wiele innych akcesoriów. Wymiary opakowania: 60 x 39 x 15 cm. Wiek: 3+ 
1 

 

Zadanie nr 4 Dostawa zestawów terapeutycznych (materiały specjalistyczne) 

L. p Nazwa Ilość 

1. 

Paleta wyprawka przedszkolaka- czerwona- zestaw 81  

Zestaw edukacyjny Paleta to narzędzie edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, które pomaga im zdobywać nowe umiejętności 

i stymuluje ich rozwój. Wyprawka może być stosowana podczas zajęć szkolnych, wyrównawczych i terapeutycznych - 

posiada pozytywne rekomendacje pedagogów i psychologów. Wyprawka przedszkolaka zawiera: 12 tarcz tematycznych ze zbiorem 

zabaw w formie obrazkowej. Ikony i zabawy zostały dostosowane do dziecięcych możliwości - korzystać z gry mogą dzieci od 4 roku 

życia. Zestaw kontrolny, pozwalający w każdym momencie zabawy sprawdzić poprawność wykonanego zadania drewniana 

podstawa i 12 drewnianych klocków w 6 kolorach instrukcja gry 

2 

2. 

PUS. Wyprawka PrzedPUS wyprawka przedszkolaka- zestaw 93 

Wyprawka Przedszkolaka PUS" to zestaw dwóch książeczek - Abecadło 1 i Dla przedszkolaków 1 oraz zestawu kontrolnego. 

Przeznaczony jest dla przedszkolaków - dzieci w wieku 3, 4 lat 
2 

3. Pucio czego brakuje- Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób poznawania rzeczywistości i rozbudzania w dziecku 2 
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ciekawości świata. Pucio, ulubieniec maluchów i ich rodziców, wychodzi poza karty książeczek, by wspólnie z dziećmi 

wesoło bawić się i poznawać otaczający świat. Dwuelementowe puzzle przedstawiają Pucia w codziennych sytuacjach. 

Przyglądając się głównemu obrazkowi na którym brakuje pewnych rzeczy, dziecko ma znaleźć i dopasować brakujący 

element. “Czego brakuje” to zabawka edukacyjna dla dzieci od 2 roku życia, wyprodukowana w Polsce. Pomaga ćwiczyć 

koncentrację uwagi i pobudza maluchy do logicznego myślenia. Puzzle są wykonane z grubej tektury, więc są bezpieczne dla 

małych rączek. Zestaw zawiera 20 elementów. 

4. 

Pierwsza gra zwierzątka- Seria gier dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Dwulatek dynamicznie Gracze losują z 

woreczka figury i dopasowują je do zwierzątek na stole. Każdy stara się znaleźć figury pasujące do swojego zwierzątka, ale 

łatwo się pomylić i pomóc przeciwnikowi. Kto pierwszy zdobędzie wszystkie figury, wygrywa. Dzieci poznają kształty za 

pomocą wzroku i dotyku. 

1 

5. 

Kostka edukacyjna- Drewniana kostka edukacyjna Zabawka przeznaczona do najmłodszej grupy dzieci, przez zabawę uczy i 

przez naukę bawi. -zdolność manualną -koordynacja wzrokowo-ruchowa -kreatywne działanie -logiczne myślenie Kostka jest 

wykonana z drewna, nie liczne elementy są metalowe. Każda ze stron proponuje inną formę zabawy np: -labirynt -

przeplatanka -liczydła -lusterko -zegarek Wymiary kostki: 4 x 14cm Wymiary opakowania: 4 x 21 cm Wiek: 24m+ 

2 

6. 

Ćwiczenia stolikowe wir Zestaw został zaprojektowany tak, by łączyć pracę terapeuty i zaangażowanie rodziców. Podczas 

zajęć z terapeutą dziecko nabywa umiejętności, które potem doskonali i utrwala podczas zabawy i codziennej interakcji z 

rodzicami w domu. Zintegrowane, spójne działanie przynosi najlepsze efekty i pozwala cieszyć się postępami dziecka. 

Materiał zawarty w teczce charakteryzuje 

- duży format,  

- spokojna tonacja kolorów, 

 - czytelne ilustracje. 

Przeznaczone dla 

 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  

dla dzieci zagrożonych autyzmem, 

1 

7. 

Majsterkowicz drewniany stół POBUDZA WYOBRAŹNIĘ – dziecko może zamienić się w majsterkowicza, złotą rączkę lub 

mechanika, naśladować dorosłe czynności i poczuć się jak tata, który wykonuje drobne naprawy w domu (może również z własnym 

młotkiem „pomóc” tacie w prawdziwych naprawach). 

ROZWIJA – to doskonały sposób na ćwiczenie koncentracji, cierpliwości i pamięci. Zabawa z warsztatem uczy dziecko ponadto 

technicznego, logicznego myślenia, dzięki czemu doskonale stymuluje prawidłowy rozwój mózgu. 

TRWAŁY I SOLIDNY – drewniane elementy nie niszczą się i mogą być stosowane wielokrotnie. Nie straszna im żadna zabawa – 

pozostaną w nienaruszonym stanie nawet po godzinach uderzania młoteczkiem. Solidny zestaw to również bezpieczeństwo dla dziecka – 

nie musimy bać się, że uszkodzony element wbije się w rączkę. 

ROZWIJA ZDOLNOŚCI MANUALNE – zabawa pozwala na rozwijanie motoryki małych rączek. Precyzyjne uderzanie młotkiem, 

2 
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wkręcanie i wykręcanie śrubek, mierzenie miarką to czynności, które doskonalą zdolności manualne – przyda się to np. w późniejszej 

nauce pisania 

SPECYFIKACJA – wiek 3+; certyfikaty CE, EN 71; 30 elementów w zestawie; wymiary (dł/szer/wys): 33/47/64,5cm; waga zestawu 

4kg. 

8.. 

Laleczki drewniane goki Zabawna, drewniana rodzinka kukiełek, Kukiełki wykonane z drewna w materiałowych ubrankach. 

Nogi i ręce kukiełek można zginać tak, aby mogły np. usiąść. Całość zapakowana w wygodne i estetyczne kartonowe 

opakowanie, w którym wygodnie możemy przechowywać kukiełki. Wymiary: wysokość lalek 11cm, wysokość dzieci 8cm. 

Wiek 3 + 

2 

9.. 
Pacynki - Pacynki pluszowe Maskotki palczatki rodzinka 6szt Sześć różnokolorowych pacynek -  rodzinka: tata, mama, 

babcia, dziadek, córka, syn Wymiary: 7x3 
1 

10. 

Drewniana kolejka elektryczna Kolorowa drewniana kolejka jest ponadczasowa, uniwersalna i inspirująca do wielu godzin 

wspanialej i kreatywnej zabawy. Zestaw 90 elementów Elementy są wykonane starannie, krawędzie są delikatnie zaokrąglone. 

Ponadto tory wykonane są z solidnego drewna. Klocuszki posiadają różne kształty, kolory i wielkości. 

2 

11. 

Abak do sortowania – Pierwszy komplet figur wprowadza dzieci w świat sortowania i rozróżniania cech przedmiotów. Podczas 

wykonywania ćwiczeń z załączonych kart dzieci uczą się wykonywania poleceń oraz przeliczania elementów. Zawartość: 2 abaki z 5 

trzpieniami (26 x 8 x 12 cm) 100 elementów z tworzywa w 5 kolorach i 5 kształtach (śr. 4 cm) 24 karty aktywności (13 x 19 cm) 

instrukcja. 

1 

12. 
Ćwiczenia rozwijające mowę Gra 4 Pory Roku polega na tym, żeby dopasować odpowiednie karty z przedmiotami które pasują do 

plansz. Wygrywa gracz który odnajdzie 6 odpowiednich żetonów.  
1 

13. 

Sensoryczne dyski gra memory SENSORYCZNE DYSKI to zestaw kolorowych dysków i piłeczek o różnej strukturze. Dzięki 

dołączonemu woreczkowi i opasce na oczy, świetnie nadaje się do wyostrzenia zmysłu dotyku i ćwiczenia pamięci. Zestaw zawiera 

5 sensorycznych dysków o różnych fakturach 

5 sensorycznych piłek o różnych fakturach 

opaskę na oczy  

worek  

Wymiary: Dysk - Φ19,5cm; Piłka - Φ5,5cm 

1 

14. 

Lotto dotykowe LOTTO DOTYKOWE RULETKA ZWIERZAK Gra rozwija zmysł dotyku i koordynację wzrokowo-ruchową. ZESTAW 

ZAWIERA: 

 - ruletkę z 6 rodzajami materiałów o różnej fakturze,  

- 18 kart ze zwierzątkami,  

woreczek. 

1 

15. Tablica manipulacyjna   2 
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Drewniane zabawki wyprodukowane zgodnie z założeniami metody Montessori: 

wspomagają wszechstronny rozwój dziecka,  

kładą duży nacisk na edukację prośrodowiskową,  

osiągnięcie przez dziecko pełnego potencjału we wszystkich sferach życia, 

sprzyjają rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnemu wzrastaniu oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej. 
Wyposażenie tablicy: 

 Elektroniczny znikopis z długopisem 

 różnokolorowe, ruchome kółka zębate 

 zamek błyskawiczny 

 dzwonek rowerowy 

 trzy rodzaje zasuwek 

 but ze sznurówką (nauka sznurowania) 

 cyferki drewniane 

 różnokolorowe literki drewniane 

 ruchome i obrotowe kółka do mebli 

 rzep 

 labirynt z ruchomym elementem 

 tabliczka w pomysłowych kształtach do pisania kredą 

 haczyk do zamykania 

 nietłukące lusterko umieszczone w różnych kształtach 

 zegar z ruchomymi wskazówkami 

 sorter z 3 kształtami 

 linijka 

 włącznik światła 

 emotikon 

 kłódka z kluczykami 

 ruchome kółko z cyframi 

 gniazdko z wtyczką 

 koszula z guzikami (nauka zapinania) 

 pasek z klamrą 

Zawiera uchwyty (do zawieszenia na ścianie) 

16. 

Ogródek  
Drewniane zabawki wyprodukowane zgodnie z założeniami metody Montessori: 

wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, kładą duży nacisk na edukację prośrodowiskową,  

osiągnięcie przez dziecko pełnego potencjału we wszystkich sferach życia, 

2 
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sprzyjają rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnemu wzrastaniu oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej. 

Główne cechy produktu: 
 Dla dzieci od 3 roku życia 

 Drewniana gra Crazy Radish 

 Drewniana skrzynia z otworami 

 6 robaczków 

 2 pszczółki 

 6 warzyw 

 2 drewniane pałeczki 

 Rozwija sprawność rączek, koordynację wzrokowo-ruchową 

 Wymiary opakowania: 15 x 18 x 6 cm 

 Wysoka jakość wykonania 
 


